


Temeljem odredbi članaka 8. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti 
u upravnim tijelima Istarske županije Klasa: 023-01/14-01/06 Ur.broj: 2163/1-01/8-14-6 od 
29. 04.2014. godine te članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske 
županije“ broj 10/09 i 4/13), Župan Istarske županije dana  4. rujna 2015. godine,  donosi 
 
 
 
 

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

Članak 1. 
 

Javni naručitelj je Istarska županija, 52100 Pula, Flanatička 29. 
 
 

Članak 2. 
 

Predmet nabave je: Usluge procjene djelovanja sustava unutarnjih financijskih kontrola u 
Istarskoj županiji - stručna pomoć u provedbi unutarnje Revizije procesa planiranja, 
financiranja, izvršavanja i izvještavanja u projektu "ISTRA INSPIRIT", prema Međunarodnim 
revizorskim standardima te propisima i smjernicama važećim za unutarnju reviziju u 
Republici Hrvatskoj, a sukladno Nalogu Župana Istarske županije KLASA: 041-01/15-01/07 
UR.BROJ: 2163/1-02/1-15-1 od 27. srpnja 2015., evidencijski broj nabave: 93.1-15-BV. 
 

Članak 3. 
 
Temeljem poziva na dostavu ponude sukladno članku 8. te članku 9. stavak 5. Pravilnika o 
provedbi postupaka bagatelne vrijednosti, KLASA: 023-01/14-01/06, URBROJ: 2163/1-01/8-
14-6 od 29. travnja 2014. godine s izmjenama i dopunama cit. Pravilnika KLASA: 023-01/15-
01/53 UR.BROJ: 2163/1-01, odabire se ponuda od 19. kolovoza 2015. godine, ponuditelja 
HZ RIF - Udruge računovođa i financijskih djelatnika Istre, Pula, Scalierova 9, OIB 
08941105679, s cijenom ponude u iznosu od 25.000,00 kn bez PDV-a, odnosno s ukupnom 
cijenom ponude u iznosu od 31.250,00 kn s uključenim PDV-om. 
Na temelju ove Odluke ponuditelju će se dostaviti obavijest o odabiru najpovoljnije ponude. 
 
 

Članak 4. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
KLASA: 406-01/15-01/98 
URBROJ: 2163/1-01/4-15-2 
Pula, 4. rujna 2015. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
ŽUPAN 

mr. sc. Valter Flego 
Dostaviti: 

1. Služba za unutarnju reviziju Istarske županije 
2. Pismohrana, ovdje 



O B R A Z L O Ž E N J E 
 
1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVE ODLUKE 
 

Pravni temelj za donošenje ove Odluke sadržan je u odredbama članka 8. Pravilnika 
o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti KLASA: 023-01/14-01/06 URBROJ: 2163/1-01/8-
14-6 od 29. travnja 2014. godine s izmjenama i dopunama toga akta KLASA: 023-01/15-
01/53 UR.BROJ: 2163/1-01/8-15-2 od 15. srpnja 2015., kojim je propisano da službenik 
upravnog tijela koji provodi postupak bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili 
veće od 20.000,00 kuna, a manje od 100.000,00 kuna, po provedenom postupku 
propisanom tim člankom, daje prijedlog za odabir Županu na temelju usvojenog Plana 
nabave naručitelja. Člankom 9. stavak 6. podstavak 5. istog Pravilnika propisano je da se 
iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv na dostavu 
ponuda može uputiti najmanje 1 (jednom) gospodarskom subjektu za dodatne usluge koje 
nisu bile uključene u početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su zbog nepredviđenih 
okolnosti postale nužne za pružanje usluga opisanih u njima, pod uvjetom da se ugovor 
sklopi s gospodarskim subjektom koji izvršava osnovni ugovor te da ukupna procijenjena 
vrijednost osnovnog ugovora i dodatnih usluga ne prelazi iznos od 199.999,99 kuna. 
Člankom 65. točkom 21. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 
10/09 i 4/13) propisana su ovlaštenja i nadležnosti župana kao izvršnog tijela županije. 
 
2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE URE ĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE 
    ĆE NASTATI NJEGOVIM DONOŠENJEM 
 

Ovom Odlukom prihvaća se prijedlog v.d. Voditelja Službe za unutarnju reviziju, 
zaduženog za provedbu postupka ove nabave sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi 
postupaka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Istarske županije. Po izvršenom   
pregledu i ocjeni ponude ponuditelja HZ RIF - Udruge računovođa i financijskih djelatnika 
Istre, Pula, Scalierova 9, od 19. kolovoza 2015., ista je ocijenjena prihvatljivom i u cijelosti 
usklađenom s planiranom cijenom predmeta nabave od 25.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 
31.250,00 sa PDV-om, za usluge procjene djelovanja sustava unutarnjih financijskih kontrola 
u Istarskoj županiji - stručne pomoći u provedbi unutarnje revizije procesa planiranja, 
financiranja, izvršavanja i izvještavanja u projektu "Istra inspirit", prema Međunarodnim 
revizorskim standardima te propisima i smjernicama važećim za unutarnju reviziju u 
Republici Hrvatskoj, a sukladno Nalogu Župana Istarske županije KLASA: 041-01/15-01/07 
UR.BROJ: 2163/1-02/1-15-1 od 27. srpnja 2015., evidencijski broj nabave: 93.1-15-BV.  

Vezano za citiranu odredbu članka 9. stavak 6. podstavak 5. Pravilnika o provedbi 
postupaka bagatelne vrijednosti, naručitelj je s navedenim ponuditeljem sklopio Ugovor o 
procjeni i djelovanju sustava unutarnjih financijskih kontrola u Istarskoj županiji klasa: 406-
01/15-01/02 Ur.broj: 2163/1-19/1-15-7 od 02. travnja 2015., pa je i poziv za provedbu ad hoc 
revizije po nalogu Župana u projektu "Istra inspirit" upućen navedenom ponuditelju zbog 
izvršenja dodatno specificiranih usluga. 

Stoga se predlaže javnom naručitelju donošenje predmetne Odluke o odabiru 
ponude spomenutog ponuditelja, te sklapanje aneksa ugovoru o uslugama navedenima u 
prijedlogu Odluke. 
  
3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVE OD LUKE 
 

Financijska sredstva za provedbu ove nabave planirana su na poziciji Zajedničkih 
troškova upravnih tijela 150052 - 'Intelektualne i osobne usluge' razdjela 002 Proračuna 
Istarske županije za 2015. godinu. 
 
4. PRIJEDLOG ODLUKE 

Dostavlja se u prilogu. 


