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PREDMET:  Prijedlog Odluke o imenovanju Stru čnog povjerenstva za    
                     provedbu ponovljenog postupka javne nabave uredskog materijala za  
                     potrebe upravnih tijela  Istar ske županije u  2007. g.  
                     - dostavlja se 
 
 
 

U prilogu  vam dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje. 
 
 
PRILOG: 
- odluka   
-  obrazloženje 
 
 

PROČELNICA 
Desa Sarvan, dipl. iur. 

 
 
 
Dostaviti: 

1. Naslovu 
2. Arhiva 

 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» br. 117/01, 92/05) i 
članka 59. i  77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br.6/03 – 
pročišćeni tekst, 10/04 i 13/05), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj ______ 
2007. g. donosi 
 

O D L U K U 
 

1. Pristupa se provedbi ponovljenog postupka javnog nadmetanja za nabavu uredskog 
materijala za potrebe upravnih tijela Istarske županije u  2007. godini, kako slijedi: 
 
Naručitelj Istarska županija - Županijsko poglavarstvo 
Sjedište i adresa Pula, Flanatička 29 
Matični broj 0567167 
Evidencijski broj nabave 09/2007-VV 
Predmet postupka nabave uredski materijal za potrebe upravnih tijela Istarske 

županije u 2007. godini. 
Način provedbe postupka nabave javno nadmetanje 
Rok provedbe postupka nabave Proračunska 2007. g. , u roku od 30 dana od isteka 

roka za dostavu ponuda 
Planirana vrijednost nabave 400.000,00 bez PDV-a 
Način i uvjeti plaćanja  sukcesivno, u roku od 30 dana od primitka računa za 

isporučenu robu  
Način osiguranja financijskih 
sredstva za nabavu 

Proračun Istarske županije za 2007. g. R-3, POZ 102   

 
2. Za  provedbu nabave iz toč. 1. ove Odluke , kao odgovorna osoba naručitelja,  određuje 
se Marin Brkarić, dipl. iur. , zamjenik župana.  
 
3. Za pripremu i provedbu postupka ove nabave osniva se Stručno povjerenstvo, u sastavu:
  

1. Vesna Pavletić, dipl. iur. - voditeljica Povjerenstva   
2. Slavica Benčić Kirac, dipl. ecc. - članica  Povjerenstva   

            3. Serđo Ligović, SSS - član Povjerenstva 
 
4. Zadaća je odgovorne osobe naručitelja iz toč. 2 ove Odluke i Stručnog povjerenstva za 
nabavu, priprema i provedba postupka nabave, objava poziva za nadmetanje, priprema 
dokumentacije za nadmetanje, prikupljanje, pregled, ocjena i usporedba ponuda radi 
predlaganja Poglavarstvu donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude. 
 
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Pula,  
 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
POGLAVARSTVO 

 
Predsjednik: 

Ivan Jakovčić 
 



 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

 
1.  PRAVNI  TEMELJ  ZA  DONOŠENJE  OVOG  AKTA 
 
  
 Pravni temelj za donošenje ove Odluke je članak 15. Zakona o javnoj nabavi (NN RH 
br. 117/01, 92/05) kojim je propisano da naručitelj prije početka postupka nabave mora 
donijeti odluku o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave, 
a u istoj odluci trebaju biti iskazani podaci propisani stavkom 2. istog članka. 

Člankom  59. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 
br.6/03 – pročišćeni tekst, 10/04, 13/05), propisana je nadležnost Poglavarstva kao 
izvršenog tijela županije, a člankom 77. utvrđene su vrste akata koje u svom radu to tijelo 
donosi. 
 
 
2.  OSNOVNA  PITANJA  KOJA  SE  URE ĐUJU  OVIM  AKTOM 
      I POSLJEDICE KOJE ĆE NASTATI NJEGOVIM DONOŠENJEM 
 
 
 Ovom Odlukom, a na temelju Odluke o četvrtim izmjenama i dopunama Plana  
nabave Istarske županije za 2007. g.  od 21. kolovoza 2007.g., pristupa se provedbi 
ponovljenog postupka nabave uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Istarske 
županije za 2007. g. te se imenuje odgovorna osoba naručitelja i  Stručno povjerenstvo za 
provedbu postupka javne nabave.  

 
 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVE OD LUKE 
 
 

Financijska sredstva za provedbu ove javne nabave  osigurana su u Proračunu 
Istarske županije za 2007. g. , R-3,  POZ 102  - 488.000,00 kn (400.000,00 kn bez PDV-a).   
 
 
 
4.  PRIJEDLOG  ODLUKE  
 
 Dostavlja se u prilogu. 


