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REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KOSTRENA 
Općinski načelnik 

KLASA: 022-06/20-01/2 
URBROJ: 2170-07-03-20-24 
Kostrena, 21. siječanj 2020. 

Na temelju č l anka 49. stavak l . Statuta Općine Kostrena ("Službene nov ine Općine Kostrena" 
br. 2/18 i 11/18), Općinski načelnik donio je slijedeću 

ODLUKU 

L Prihvaća se ponuda Hane Oguić, OIB 77364021673, Rijeka, Braće Bačić 18, za pružanje 
usluge logopedskih vježbi na iznos od 651,00 kn bez uključenog PDV-a po dolasku, 
evidencijski broj nabave: B-103-2020. 

II. S Hanom Oguić će se sklopiti ugovor o pružanju usluge. 
IlL Sredstva iz točke L osigurana su u Proračunu Općine Kostrena za 2020. godinu, pozicija 103 

Sufinanciranje logopeda. 

Obrazloženje: 

Općina Kostrena je dana 16. siječnja 2020 . godine objavila Poziv za dostavu ponude KLASA: 
500-04/20-01/1, URBROJ: 2170 -07-04-20-1 od 16. siječnja 2020. godine na službenoj mrežnoj stranici 
Općine Kostrena. 

Predmet nabaveje pružanje usluge logopedskih vježbi za djecu polaznike Dječjeg vrtića "Zlatna 
ribica" prema važećim nalazima i procijenjenom stanju (10-15 korisnika). Logopedske vježbe trebaju 
se održavati jedan puta tjedno u popodnevnom terminu tijekom 2020. godine izuzev srpnja i kolovoza 
(43 dolazaka). Lokacija pružanja usluge je Dječji vrtić "Zlatna ribica". 

Rok za dostavu ponude bio je utorak, 21 . siječnja 2020. godine do 10:00 sati. Na poziv je, u 
roku, pristigla jedna ponuda i to: 

Ponuda Hane Oguić, OIB 77364021673, Rijeka, Braće Bačić 18, na iznos od 651,00 kn bez 

uključenog PDV-a po dolasku . Ponuda je zaprimljena u utorak, 21. siječnja 2020. godine u 
8.35 sati i zadovoljava svim traženim uvjetima. 

Budući je temeljem Poziva za dostavu ponuda od 16. siječnja 2020. godine i članka 7., stavka 
5. Pravilnika o provedbi postupakajednostavne nabave ("Službene novine Općine Kostrena" broj 3/17) 
određeno kako je za odabir ponude dovoljna jedna pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim 
uvjetima, odlučeno je kao u izreci. ~ 

Vranić ražen, dipl.iur. 
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Dostaviti: 
l . Hana Oguić 

2. Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu 
3. Upravni odjel za financije i gospodarstvo

@) Pismohrana
 


