
              
REPUBLIKA HRVATSKA 

 ZADARSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA STARIGRAD 

     Općinski načelnik 

 

KLASA: 406-07/17-01/02 

URBROJ: 2198/09-2-17-5 

 

Starigrad-Paklenica, 10. ožujka 2017. godine 

 

Na temelju članka 46. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 4/13, 7/13 i 

11/13) i članka 15. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne   vrijednosti ( Klasa: 406-09/14-

01/01, Urbroj: 2198/09-214-1) u postupku nabave bagatelne vrijednosti Stručni nadzor nad radovima 

uređenja Plaže Jaz, na temelju pregleda i ocjene ponuda, Općinski načelnik Općine Starigrad donosi 

sljedeću  

 

ODLUKU O ODABIRU 

 

U postupku nabave bagatelne vrijednosti Stručni nadzor nad radovima uređenja Plaže Jaz odabire se ponuda  

broj 02/03/2017 ponuditelja Cubus d.o.o., Ivana Mažuranića 21, 23000 Zadar, OIB: 89811621317 od 08. 

ožujka 2017. godine u iznosu od 86.590,00 kn bez PDV-a, odnosno u iznosu od 108.237,50 kn sa PDV-om. 

 

Obrazloženje: 

 

Javni naručitelj Općina Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad Paklenica,  OIB: 52749374195, 

poslao je sukladno članku 7. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Poziv na 

dostavu ponuda za predmet nabave Stručni nadzor nad radovima uređenja Plaže Jaz.  Poziv na dostavu 

ponuda upućen je 06. ožujka 2017. na adrese tri gospodarska subjekta: Amplus-Inženjering d.o.o., 

Sukošan XXX/26, Sukošan, e-mail: amplusing@gmail.com, Cubus d.o.o., Ivana Mažuranića 21, e-mail: 

cubus@cubus-zadar.hr  i Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Mate Medić, Kožino 13/19, Petrčane, 

e-mail: matemedic1979@gmail.com. U roku za dostavu ponuda do 09. ožujka 2017. u 12:00 sati pristigle 

su dvije (2) ponude navedenih ponuditelja kojima je upućen Poziv na dostavu ponuda. 

U postupku pregleda i analize ponude odbijena je ponuda Amplus-Inženjering d.o.o., Sukošan XXX/26, 

Sukošan sukladno članku 13. Pravilnika o provedbi postupaka nabave  bagatelne vrijednosti jer je u 

svojoj ponudi broj 07-03-17 od 07. ožujka 2017. godine istaknuo cijenu veću od procijenjene 

vrijednosti nabave. Također nije dostavio sljedeće tražene dokumente: Izvadak iz sudskog, obrtnog 

ili drugog odgovarajućeg registra; Potvrdu Porezne uprave o stanju duga, popis značajnijih 

ugovora/obavljenih usluga. Također, ponuda nije uvezena u cjelinu niti su pravilno označene 

stranice.  
Preostala jedna (1) ponuda ocijenjena je valjanom i to ponuda broj 02/03/2017 ponuditelja Cubus d.o.o., 

Ivana Mažuranića 21, 23000 Zadar od 08. ožujka 2017. godine koja je ujedno i zadovoljila sve uvjete iz 

Poziva na dostavu ponude. 

 

                                                                                                        Općinski načelnik 

 

 Krste Ramić, dipl. oec. 

 

 

Dostaviti:  

1. Cubus d.o.o., Ivana Mažuranića 21, 23000 Zadar 

2. Amplus-Inženjering d.o.o., Sukošan XXX/26, 23206 Sukošan 

3. Arhiva, ovdje 
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