
            
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
OPĆINSKI SUD U MAKARSKOJ 
URED PREDSJEDNIKA 
 
Broj: 41 Su-152/2022-22 
Makarska, 7. travnja 2022. god. 
 
 

 
  Na temelju članka 5. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" br. 37/14, 49/14, 
8/15, 123/15, 45/16, 2/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20, 
47/20, 138/20, 14/20, 70/21, 99/21, 145/21, 23/22), te Pravilnika o provođenju  
postupaka jednostavne nabave posl. broj 20 Su-71/2019 od 24. siječnja 2019. godine, 
sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Makarskoj 
donosi 

O D L U K U  
o odabiru ponude u postupku jednostavne nabave materijala za čišćenje,  

higijenu i dezinfekciju za 2022. godinu 
 
 

 I. U postupku jednostavne nabave materijala za čišćenje, higijenu i dezinfekciju 
Općinskog suda u Makarskoj, evidencijski broj nabave: 5/2022,  odabrana je ponuda 
ponuditelja Narodne novine d.d., Savski gaj XIII Put br. 6, Zagreb, Prodavaonica 
Makarska, Stjepana Radića 7, Makarska, OIB: 64546066176. Vrijednost ponude bez 
PDV-a iznosi  23.852,80 kuna, odnosno ukupna vrijednost ponude je 29.572,71 kuna 
sa PDV-om. 
 
 II. Odabrani ponuditelj će se pozvati na sklapanje ugovora u trajanju od jedne 
godine. 
 
 III. Ova Odluka dostavlja se svim ponuditeljima i objavit će se na službenim 
stranicama Općinskog suda u Makarskoj. 

 IV. Protiv ove Odluke ponuditelj nema pravo na pravni lijek. 

 

      SUTKINJA OVLAŠTENA ZA OBAVLJANJE
                 POSLOVA SUDSKE UPRAVE 
 
        Marijana Visković  
 
  
 
 
 



 
Dostaviti: 

1. Ponuditeljima putem dostavljenih adresa e-pošte, 
2. računovodstvo, 
3. objavom na službenim stranicama https://sudovi.hr/hr/osma,  
4. u spis. 
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Broj zapisa: eb309-1e6b5
Kontrolni broj: 01d75-8b76a-2da0d
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unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
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