
              
REPUBLIKA HRVATSKA 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA JOSIPDOL 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 406-01/21-01/14 
URBROJ: 2133/13-01-21-03 
Josipdol,  23. ožujka 2021. godine 
 
U otvorenom postupku jednostavne nabave za odabir izvođača radova za nabavu opreme za vanjsko 
višenamjensko igralište u Josipdolu, evidencijski broj: E-JN-14/2021, Općinski načelnik temeljem članka 
298. i 303. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/2016) dana  23. ožujka 2021. godine  
donosi slijedeću 
 

ODLUKU O PONIŠTENJU  
POSTUPKA JAVNE NABAVE 

 
Poništava se postupak javne nabave za odabir ponuditelja za nabavu opreme za vanjsko višenamjensko 
igralište u Josipdolu, procijenjene vrijednosti 50.000,00  kn bez PDV-a, evidencijski broj: E-JN-14/2021, 
objavljen na službenim web stranicama Općine Josipdol,  dana  12. ožujka 2021. godine, iz razloga što 
nije dostavljen niti jedan zahtjev za sudjelovanje. 
 

OBRAZLOŽENJE 
 

Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16) za godišnju procjenu 
vrijednosti nabave roba i usluga manju od 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kn bez PDV-
a, naručitelj nije obavezan provoditi postupak javne nabave. Slijedom navedenog na ovaj postupak se 
ne primjenjuje niti postupak pravne zaštite pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne 
nabave. Postupak se provodi prema Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine 
Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 27/2017) . 
Naručitelj, Općina Josipdol,  sukladno članku 12. i 15.  Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 
120/2016) i  Pravilniku  o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Josipdol, KLASA: 022-06/17-
01/25, URBROJ: 2133/13-01-17-01  od 26. lipnja 2017. godine („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 
27/2017), je provela postupak javne nabave  za odabir ponuditelja za nabavu opreme za vanjsko 
višenamjensko igralište u Josipdolu, procijenjene vrijednosti 50.000,00 kn bez PDV-a, evidencijski broj: 
E-JN-14/2021.  
Postupak javne nabave je objavljen na službenim web stranicama Općine Josipdol, dana 12. ožujka 
2021. godine.   
Prema dokumentaciji za nadmetanje određen je rok za dostavu ponuda dana 22. ožujka 2021.  godine 
do 13,00 sati. U otvorenom roku za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda za sudjelovanje te 
stoga nije niti održano otvaranje ponuda. 
Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku.  
Za isti predmet nabave biti će pokrenut novi postupak. 
 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 
 

Protiv ove Odluke o poništenju ne može se izjavljivati pravni lijek. Ova Odluka dostavlja se bez odgode 
svim ponuditeljima na službenim stranicama Općine Josipdol i smatra se dostavljenom danom objave 
na službenim stranicama Općine Josipdol.  
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