
 

 

Ur broj: UR 90 /2016 

09. svibanj 2016.  

 

Na temelju čl. 100 st.4. t.3  Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13,143/13,13/14) Predsjednik 

udruge EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE ZAGREB RIJEKA 2016, OIB: 47378158573, Trg Dražena 

Petrovida 1, 10000 ZAGREB donosi prije isteka roka za dostavu ponude 

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE 

I. 

Naručitelj EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE ZAGREB RIJEKA 2016, OIB: 47378158573, Trg Dražena 

Petrovida 1, 10000 ZAGREB pokrenuo je 21. travnja 2016. postupak nabave Usluge privatne 

zaštite temeljem čl. 44. Evidencijski broj postupka nabave: IIB-2016-5 objavljen na mrežnoj 

stranici Naručitelja (www.eug2016.com). 

II. 

Naručitelj EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE ZAGREB RIJEKA 2016 donosi temeljem čl 100 st.4.t.3. 

Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13,143/13,13/14) 09. svibnja 2016. odluku o poništenju 

postupka javne nabave navedenog u članku I.  

III. 

Temeljem čl 101. st 2. t. 4. Naručitelj EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE ZAGREB RIJEKA 2016 

obaviještava da je planirano ponovno pokretanje postupka u 20. Svibnja 2016. s istim 

predmetom nabave. 

IV. 

Sukladno članku 101. st. 7. Zakona o javnoj nabavi(„NN“ 90/11, 83/13 , 143/13 i 13/14) rok 

mirovanja se ne primjenjuje.  

Temeljem čl. 101. st. 3. Naručitelj de ovu odluku bez odgađanja objaviti na isti način kao i Poziv 

na dostavu ponuda na mrežnim stranicama Naručitelja. 

V. 



 

 

Sukladno čl 149.st. 2. Naručitelj navodi da pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna 

osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje 

određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma i koja je pretrpjela ili bi mogla 

pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji 

za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb. Istodobno s 

dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju 

na dokaziv način. Žalba se izjavljuje u roku deset (10) dana, i to od dana primitka Odluke o 

poništenju postupka. 

Sukladno čl. 101. st. 2.t. 3. Naručitelj EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE ZAGREB RIJEKA 2016 donosi 

sljedede 

Obrazloženje 

Naručitelj je na temelju čl. 44 Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 , 143/13 i 13/14) 21. 

travnja 2016. započeo postupak nabave Usluge privatne zaštite, s namjerom sklapanja Ugovora 

o javnoj nabavi usluga te je: 

 Procijenio vrijednost predmeta nabave na 2 040.000,00 kuna (bez PDV),  

 Objavio poziv za nadmetanje u postupku javne nabave temeljem čl 44.na mrežnim 

stranicama Naručitelja. Datum objave: 21.4.2016.  

 Namjeravao otvoriti ponude dana 9. svibnja 2016. godine u 11,00 sati. 

S obzirom da niti jedna ponuda nije pristigla, Naručitelj je odlučio temeljem čl 101., st 4 , t 3 

poništiti predmetni postupak.  

 

Predsjednik „Europske sveučilišne igre Zagreb – Rijeka 2016.“ 

doc. dr. sc. Zrinko 

Čustonja 

 
 

 



 

 

 


