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Grubišno Polje, 06. travnja 2018.  

 
Predmet: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 100034  
 – put prema gradskoj deponiji Grubišno Polje, 
 Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju 
 sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.- 
 
Sukladno članku 9. stavku 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i 
analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17) Grad Grubišno Polje proveo je 
prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za otvoreni postupak javne 
nabave male vrijednosti Rekonstrukcije nerazvrstane ceste NC 100034 – put prema gradskoj deponiji 
Grubišno Polje, koje je bilo objavljeno u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i 
na službenim stranicama Grada ( http://www.grubisnopolje.hr/oglas/savjetovanje-o-rekonstrukciji-
nerazvrstane-ceste-nc-100034-put-prema-gradskoj-deponiji/198/ ). 
 
Prema gore iznijetom a sukladno članku 10. i 11. navedenog Pravilnika Upravni odjel za komunalne 
djelatnosti Grada Grubišnoga Polja objavljuje slijedeće izvješće:  
 

1. Naziv i OIB naručitelja:  Grad Grubišno Polje, OIB 13918656679 

2. Evidencijski broj nabave: MV-02/18 

3. Predmet nabave:  Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 100034  
– put prema gradskoj deponiji Grubišno Polje   

4. Datum početka prethodnog savjetovanja: 30. ožujka 2018. 

5. Datum završetka prethodnog savjetovanja: 04. travnja 2018. 

6. Navod je li tijekom savjetovanja 
naručitelj održao sastanak:   naručitelj NIJE održao sastanak 

7. Tekst primjedbe ili prijedloga, bez navođenja 
podataka o gospodarskom subjektu:  tijekom savjetovanja NIJE bilo primjedbi 

8. Odgovor na primjedbu ili prijedlog 
(prihvaća se/djelomično se  prihvaća/ne prihvaća se): nije primjenjivo  

 
Naručitelj Grad Grubišno Polje objavio je, dana 30. ožujka 2018., u EOJN RH i na gore navedenim 
službenim stranicama Grada Grubišnoga Polja, cjelokupnu dokumentaciju za javnu nabave male 
vrijednosti Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 100034 – put prema gradskoj deponiji Grubišno 
Polje.  
 



Predmetni postupak objavljen je s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim 
subjektima u trajanju od 5 (pet) dana. 
 
U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje Naručitelj nije zaprimio upite, primjedbe i prijedloge 
zainteresiranih gospodarskih subjekata vezano uz dokumentaciju o nabavi koja je stavljena na 
raspolaganje. 
 
Naručitelj će cjelokupnu dokumentaciju o nabavi za izvođenje Rekonstrukcije nerazvrstane ceste NC 
100034 – put prema gradskoj deponiji Grubišno Polje objaviti u Elektroničkom oglasniku javne 
nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), stoga se obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti 
za izvođenje gore navedenih radova da preuzmu cjelokupnu dokumentaciju za predmetnu nabavu. 
 
 
 
 

Pročelnik: 
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