
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

 
 
Temeljem članka 197. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) i 

članka 65. Statuta istarske županije („Službene novine Istarske županije" broj 10/09., 4/13., 

16/16., 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18 – pročišćeni tekst), Zamjenik župana koji obnaša dužnost 

Župana Istarske županije dana 06. travnja 2020. godine, donosi 

 
 

ODLUKU 

O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA U POSTUPKU JAVNE NABAVE 

ZAŠTITARSKIH I ČUVARSKIH USLUGA 

 
 

I. 

Ovom Odlukom imenuju se ovlašteni predstavnici naručitelja Istarske županije u postupku  

javne nabave zaštitarski i čuvarskih usluga u sljedećem sastavu: 

 
1. Marko Ninković, član koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, KLASA: 

406-01/17-01/174; URBROJ: 526-06-01-02-02/1-17-2, izdan od Ministarstva 

gospodarstva, poduzetništva i obrta 02. lipnja 2017 – zadužen za izradu 

dokumentacije o nabavi, postupak javnog otvaranja ponuda, postupak pregleda, 

analize i ocjene ponuda, 

2. Nenad Despić, član koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, KLASA: 

406-01/16-05/18; URBROJ: 526-06-02-02-01/1-18-4, izdan od Ministarstva 

gospodarstva 12. listopada 2018 – zadužen za izradu dokumentacije o nabavi, 

3. Dejana Dubroja, članica koja posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, 

KLASA: 406-01/16-06/658; URBROJ: 526-06-02-03/3-16-2, izdan od Ministarstva 

gospodarstva poduzetništva i obrta 21. prosinca 2016. godine – zadužena za postupak 

javnog otvaranja ponuda, 

4. Lorena Stančir, članica koja posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, 

KLASA: 406-01/20-06/43; URBROJ: 526-06-02-02-01/1-20-2, izdan od Ministarstva 

gospodarstva poduzetništva i obrta 22. siječnja 2020. godine – zadužena za postupak 

javnog otvaranja ponuda, postupak pregleda, analize i ocjene ponuda. 

 

 

 

II. 

Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika iz toč. I. ove Odluke su slijedeće: 

- potpisivanje Izjave o sprječavanju sukoba interesa, 

- koordiniranje pripreme i provođenja postupka javne nabave u dijelu za koji su ovlašteni 

i odgovorni kao što je navedeno u točki I. ove Odluke, 

- sudjelovanje u otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, 

- usmjeravanje rad stručnih osoba i službi naručitelja kojima je povjerena izrada 

dokumentacije o nabavi, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi s postupkom 

javne nabave, 

- za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja. 

 



                                                             
 

III. 

Utjecaj na odlučivanje i/ili druge radnje u vezi s ovim postupkom javne nabave imaju: 

nema. 

IV. 

Predmet javne nabave je: Zaštitarske i čuvarske usluge. 

 

V. 

Evidencijski broj nabave iz Plana nabave: 1-20-MV. 

 
VI. 

Procijenjena vrijednost nabave je: 300.000,00 kn  

 
VII. 

Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak 

 
VIII. 

Zakonska osnova za provođenje postupka  javne nabave: Članak 86. stavak 1. Zakona o 

javnoj nabavi („Narodne Novine“ broj 120/16).  

 
IX. 

Po provedbi postupka sklapa se: Sklapa se ugovor o javnoj nabavi usluga. 

 
X. 

Način i uvjeti plaćanja: plaćanje se vrši jednom mjesečno temeljem uredno i nesporno 

izvršenih usluga tijekom prethodnog mjeseca.  

 
XI. 

Osoba zadužena za praćenje izvršenja ugovora: Lučano Lanča, voditelj odsjeka za 

pomoćno-tehničke poslove. 

 
XII. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
KLASA: 406-01/20-02/12 
URBROJ: 2163/1-01/8-20-04 
Pula, 06. travnja 2020. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
Zamjenik župana koji 

obnaša dužnost Župana 

   Fabrizio Radin 

 

 
Dostaviti: 

- Odsjek za javnu nabavu (putem e-mail),  

- Ovlaštenim predstavnicima  javnog naručitelja (putem e-maila), 

- Pismohrana, ovdje 
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