
                       
       REPUBLIKA HRVATSKA 
Koprivničko-križevačka županija 
             OPĆINA VIRJE 
       OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 360-01/21-01/29 
URBROJ: 2137/18-21-5 
Virje,  24. rujna 2021. 
 

Na temelju članka 43. Statuta Općine Virje („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ 
broj 3/13, 3/18, 6/20, 3/21. i 5/21. – pročišćeni tekst), sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi i stvaranju 
ugovornih obveza u Općini Virje, KLASA: 400-06/17-01/02, URBROJ: 2137/18-17-1 od 9. veljače 2017., 
Općinski načelnik Općine Virje, donio je 

O D L U K U    O   O D A B I R U 
  

I. 
  U postupku jednostavne nabave  radova na sanaciji fasade i vanjske limarije na zgradi – kulturni 
centar, Trg Stjepana Radića 7, Virje za naručitelja Općinu Virje, Đure Sudete 10, Virje, OIB: 80841894315, 
odabire se ponuda ponuditelja 
 

GT Jura d.o.o. Ljudevita Gaja 4, Virje  
 s iznosom ponude 132.770,00 kuna bez PDV-a odnosno 165.962,50 kuna s PDV-om.  

 
II. 

Financijska sredstva za nabavu osiguravaju se u Proračunu Općine Virje za 2021. godinu. S 
odabranim ponuditeljem zaključit će se ugovor o izvođenju radova. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
Naručitelj je proveo postupak jednostavne nabave sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi i 

stvaranju ugovornih obveza u Općini Virje od 9.2.22017. s obzirom da radi procijenjene vrijednosti nabave 
ne podliježe obvezi primjene Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), a s namjerom 
zaključenja ugovora o izvođenju radova na sanaciji fasade i vanjske limarije – kulturni centar.  

Dana 20.09.2021. objavljen je Poziv za dostavu ponuda s rokom dostave 24.09.2021 do 10 sati 
kada je izvršeno otvaranje ponuda o čemu je sačinjen Zapisnik o otvaranju ponuda, KLASA: 360-01/21-
01/29, URBROJ: 2137/18-21-4 od 24.09.2021. 

U roku za dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda i to: 
- GT Jura d.o.o. Lj. Gaja 4, Virje, OIB: 63273757309 
Ponuda je  prihvatljiva te se može izvršiti odabir ove ponude kao najpovoljnije.  

  
Uputa o pravnom lijeku: 
Nezadovoljni ponuditelj može uložiti žalbu na ovu Odluku u roku 5 dana Općinskom načelniku. 

 
                  OPĆINSKI NAČELNIK: 

                   Mirko Perok 
Dostaviti: 

- ponuditelju  
- objavom na virje.hr  


