REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za održivi razvoj
Pula, Flanatička 29, p.p. 198
tel.052/372-190, fax: 052/372-191

KLASA: 024-01/08-01/18
URBROJ: 2163/1-08/1-08-3
Pula, 12. studeni 2008.
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
putem
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE
SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA
ISTARSKE ŽUPANIJE
Pazin, Dršcevka 1
PREDMET:

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima
na području istarske županije "Natura Histica" kojom se
ovlašćuje ravnatelj za sklapanje ugovora o nabavi dječjih
igrala za ureñenje dječjeg igrališta na području park šume Šijana
- dostavlja se

Poštovani,
priloženo vam dostavljamo predmetni prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti, te
vas molimo da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Poglavarstva Istarske županije,
radi raspravljanja i odlučivanja.

S poštovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Prilog:
- Zaključak s obrazloženjem 1x
- Odluke UV Ustanove1x

Na temelju članka 15. i 21. Statuta Javne ustanove "Natura Histrica" (Klasa: 012-03/03-01/1;
Urbroj: 2163/1-03-01 od 12.12.2003., te njegove izmjene i dopune Klasa: 012-03/06-01/1;
Urbroj: 004/2006. od 07.07.2006. i Klasa: 024-01/07-01/03; Urbroj: 06/2007 od 28. rujna
2007. godine), te odredbi članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine
Istarske županije" broj 9/06 - drugi pročišćeni tekst), Poglavarstvo Istarske županije Istarske
županije na sjednici održanoj dana ________2008. godine, donosi slijedeći :
ZAKLJUČAK

1. Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području istarske
županije "Natura Histica" kojom se ovlašćuje ravnatelj za sklapanje ugovora o nabavi dječjih
igrala za ureñenje dječjeg igrališta na području park šume Šijana s najpovoljnijim
ponuditeljem po provedenom postupku javne nabave male vrijednosti br. 01/2008.,
objavljene u Elektroničkom oglasniku N-16-M-134719-23098 od 09.10.2008. godine s
planiranom vrijednosti nabave od 299.300,00 kn bez PDV-a Klasa: 024-07/08-01/4; Urbroj:
04/2008. od 23. listopada 2008. godine.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

PREDSJEDNIK
Ivan Jakovčić

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA
Pravna osnova sadržana je u člancima 15. st. 2. i 21. st. 1. podstavak 8. Statuta Ustanove
(Klasa: 012-03/03-01/1; Urbroj: 2163/1-03-01 od 12.12.2003., te njegove izmjene i dopune
Klasa: 012-03/06-01/1; Urbroj: 004/2006. od 07.07.2006. i Klasa: 024-01/07-01/03; Urbroj:
06/2007 od 28. rujna 2007. godine) koji utvrñuju ovlasti ravnatelja za sklapanje ugovora o
izvoñenju investicijskih radova i nabavi opreme u vrijednosti do 20.000,00 kuna, Upravnog
vijeća od 20.000,00 - 200.000,00 kn, a preko 200.000,00 kn uz suglasnost županijskog
poglavarstva Istarske Županije.
Odredbama članaka 59. i 77. Statuta Istarske županije propisana je nadležnost Poglavarstva
Istarske županije za donošenje predmetnog zaključka.
II. OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Temeljem zaključenog Ugovora o namjenskom financiranju u svrhu ureñenja dječjeg igrališta
i trim staze na području park-šume Šijana (Kl.: 351-04/08-02/38 urbr.: 2168/01-03-03-036608-4 od 20.08.2008.) izmeñu Grada Pule i Nature Histrice, Natura Histrica kao Izvršitelj
obvezala se provesti postupak javne nabave za dobavu dječjih igrala za ureñenje dječjeg
igrališta na navedenoj lokaciji, s planiranom vrijednosti nabave od 299.300,00 kn bez PDV-a.
Sredstva za nabavu opreme osigurana su iz proračuna Grada Pule. Obzirom da članak 15.
st. 2. i čl. 21.st.1.podstavak 8., utvrñuju ovlasti ravnatelja za sklapanje ugovora o izvoñenju
investicijskih radova i nabavi opreme u vrijednosti do 20.000,00 kuna, Upravnog vijeća od
20.000-200.000,00 kn, a preko 200.000,00 kn uz suglasnost županijskog poglavarstva
Istarske Županije, Upravno vijeće donosi Odluku kojom se ovlašćuje ravnatelj za sklapanje
ugovora o nabavi dječjih igrala za ureñenje dječjeg igrališta na području park-šume Šijana, s
najpovoljnijim ponuditeljem po provedenom postupku javne nabave male vrijednosti
br.01/2008, a po dobivenoj suglasnosti Poglavarstva Istarske županije.
Slijedom navedenog predlaže se donošenje predloženog Zaključka.
III. TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA
Tekst prijedloga zaključka sastavni je dio ovoga obrazloženja.

Kl.: 024-07/08-01/4
Urbroj: 04/2008
Rovinj, 23. listopada 2008

Temeljem čl.15. i čl.21. Statuta JU «Natura Histrica», čl. 20. Poslovnika o radu Upravnog
vijeća „Nature Histrice“, Upravno vijeće „Natura Histrica“ - Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Istarske
županije na 2. sjednici održanoj 23. listopada 2008. donosi

Odluku
kojom se ovlašćuje ravnatelj za sklapanje ugovora o nabavi dječjih igrala za
ureñenje dječjeg igrališta na području park-šume Šijana
Članak 1.
Donosi se Odluka kojom se ovlašćuje ravnatelj za sklapanje ugovora o nabavi dječjih
igrala za ureñenje dječjeg igrališta na području park-šume Šijana, s najpovoljnijim
ponuditeljem po provedenom postupku javne nabave male vrijednosti br.01/2008,
objavljene u Elektroničkom oglasniku N-16-M-134719-230908 od 09.10.2008., s
planiranom vrijednosti nabave od 299.300,00 kn bez PDV-a.
Sredstva za nabavu iz stavka 1. ove Odluke su osigurana iz proračuna Grada Pule,
temeljem zaključenog Ugovora o namjenskom financiranju u svrhu ureñenja dječjeg
igrališta i trim staze na području park-šume Šijana (Kl.: 351-04/08-02/38 urbr.: 2168/0103-03-0366-08-4 od 20.08.2008.), kojim se Natura Histrica, kao Izvršitelj, obvezala
provesti postupak javne nabave za dobavu dječjih igrala za ureñenje dječjeg igrališta na
navedenoj lokaciji.
Članak 2.
Ravnatelj Ustanove u skladu sa čl.1. stavkom 1. ove Odluke po pravomoćnosti odluke o
izboru najpovoljnije ponude u provedenom otvorenom postupku javne nabave male
vrijednosti br. 1/08, ovlašten je sklopiti ugovor o nabavi dječjih igrala sukladno
odredbama Zakona o javnoj nabavi i planiranoj vrijednosti predmeta nabave
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu po dobivenoj suglasnosti županijskog Poglavarstva Istarske
županije.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Grubišić

