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OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 406-09/18-01/05 

URBROJ: 2133/17-01-1/4-18-03 

Vojnić, 22.05.2018. 

 

 Temeljem Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave (Službeni 

Glasnik Općine Vojnić 02/2017) i članka 47. Statuta Općine Vojnić („Službeni glasnik 

Općine Vojnić“ 03/2018 i 06/2018), Načelnik Općine Vojnić donosi slijedeću 

 
ODLUKU   O  ODABIRU 

 
najpovoljnije ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti: 

„Pružanje usluge  Izrade Proširene projektne aplikacije te stručna pomoć u 

postupku ocjene i prijave projekta do potpisa ugovora o bespovratnim 

sredstvima kao i izrada dokumentacije za nadmetanje za Projekt sanacije  

odlagališta komunalnog otpada „KOKIREVO“ u Općini Vojnić za financiranje iz 

EU Kohezijskog fonda“ 

I. 

 U postupku  „Pružanje usluge  Izrade Proširene projektne aplikacije te stručna 

pomoć u postupku ocjene i prijave projekta do potpisa ugovora o bespovratnim 

sredstvima kao i izrada dokumentacije za nadmetanje za Projekt sanacije  odlagališta 

komunalnog otpada „KOKIREVO“ u Općini Vojnić za financiranje iz EU Kohezijskog 

fonda odabrana je ponuda ponuditelja:  LEVEL PROJEKCT, j.d.o.o. Radnička 

cesta 80, 10000 Zagreb, OIB 41564810657 cijena ponude iznosi 70.000,00 kuna, 

PDV 0,00 kuna i ukupna cijena ponude je 70.000,00 kuna kao najpovoljnijeg 

ponuditelja. 

II. 
Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor. 

 

III. 

 Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Općine Vojnić. 

 

 

 

 



 

O b r a z l o ž e n j e 

 

 Naručite Općina Vojnić u predmetnom postupku nabave procijenjene vrijednosti 

ispod zakonskog praga poslao javni poziv na četiri e-mail adrese, od kojih je samo  

pristigla samo jedna ponuda. Nakon otvaranja, pregleda i ocjene dostavljenih ponuda, 

sukladno kriteriju za odabir, utvrđeno je da  ponuda ponuditelja LEVEL PROJEKCT, 

j.d.o.o. Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, OIB 41564810657, valjana, da u cijelosti 

ispunjava svrhu nabave i da je prema utvrđenom kriteriju najpovoljnija, stoga je 

odlučeno kao u točki I. ove Odluke. 

 

 

 

Prilog:             OPĆINSKI NAČELNIK 

- Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda                                   Nebojša Andrić 

 

Dostaviti: 
1. Level Projekct, j.d.o.o. Zagreb 

2. Pismohrana, ovdje 

 


