
 Na temelju članka 12. Odluke o jednostavnoj nabavi («Službeni glasnik» Općine 

Polača, broj 1/17.) te članka 46. Statuta Općine Polača («Službeni glasnik» Općine Polača, 

broj 1/21.),  općinski načelnik Općine Polača, donosi 

 

 

 

O D L U K U 

o poništenju postupka jednostavne nabave za uslugu cjelokupnog stručnog  

nadzora nad izvođenjem radova  „Rekonstrukcija i proširenje odlagališta neopasnog 

otpada u Jagodnja Gornja, Općina Polača-faza IV:proširenje plohe za neopasni otpad“ 

 

 

 

Članak 1. 

 Poništava se jednostavna nabava za uslugu cjelokupnog stručnog nadzora nad 

izvođenjem radova „ Rekonstrukcija i proširenje odlagališta neopasnog otpada u Jagodnja 

Gornja, Općina Polača-faza IV: proširenje plohe za neopasni otpad“ koji poziv za dostavu 

ponuda je objavljen na internetskoj stranici Općine Polača, www.opcina-polaca.hr, 

procijenjene vrijednosti u iznosu od 120.000,00 kuna, bez PDV-a. 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama naručitelja Općine Polača, 

www.opcina-polaca.hr, te će se dostaviti svim ponuditeljima. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a postaje izvršna danom objave na 

internetskim stranicama Općine Polača. 

 

Članak 4. 

 Razlozi poništenja bagatelnog postupka javne nabave opisane u članku 1. ove Odluke 

temelje se na članku 11. Odluke o provedbi postupaka javne nabave roba, radova i usluga 

bagatelne vrijednosti («Službeni glasnik» Općine Polača, broj 04/14.), s obzirom da su postale 

poznate okolnosti do koji ne bi došlo do pokretanja postupka bagatelne nabave da su bile 

poznate prije. 

 Slijedom navedenog odlučeno je kao u članku 1. ove Odluke. 

 

 

 

Klasa: 022-07/21-01/18 

Urbroj: 2198/26-02-21-6 

Polača, 21. lipnja 2021. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK 

            Općinski načelnik 

           Tomislav Prtenjača 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA POLAČA  

   Općinski načelnik 

Klasa: 022-07/16-01/03 

Urbroj: 2198/26-16-02-31 

Polača, 11. kolovoza 2016. godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDMET: Obavijest o poništenju bagatelne nabave za uslugu cjelokupnog stručnog nadzora 

nad izvođenjem radova – sanacija odlagališta komunalnog otpada «Jagodnja Gornja» u Općini 

Polača; 

- dostavlja se 

 

 

 

U prilogu ovog dopisa dostavljamo vam Obavijest – Odluku o poništenju bagatelne nabave za 

uslugu cjelokupnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova – sanacija odlagališta komunalnog 

otpada «Jagodnja Gornja» u Općini Polača. 

Isto tako u prilogu ove Odluke dostavljamo vam Bjanko zadužnicu na iznos do 10.000,00 kuna. 

 

 S poštovanjem ! 

 

 

 

          

         Općinski načelnik 

          Viktor Prtenjača 

 

 

 

 

 


