
Pismohrana, ovdje 
REPUBLIKA HRVATSKA  
REPUBBLICA DI CROAZIA 
  ISTARSKA ŽUPANIJA  
   REGIONE ISTRIANA 
    POGLAVARSTVO  
            GIUNTA  
Klasa: 021-04/05-01/72 
Urbroj: 2163/1-01/8-05-2 
Pula, 28. ožujka 2006.  
 

Z A P I S N I K 
sa 17. sjednice Poglavarstva Istarske županije održane dana 28. ožujka 2006. godine 

sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Istarske županije  
u Puli, Flanatička 29 

 
Konstatira se da su sjednici nazočni: 
Ivan Jakovčić - župan Istarske županije, Marin Brkarić – podžupan Istarske županije, Sergio 
Bernich - podžupan Istarske županije, Oriano Otočan, Kristina Bulešić, Tulio Demetlika i 
Robert Matijašić. 
Opravdano su odsutni Veljko Ostojić, Darko Lorencin, Lucija Debeljuh i Vedran Grubišić. 
Osim članova Županijskog poglavarstva sjednici su nazočni: Silvana Kostešić, Josip Zidarić, 
Denis Ivošević, Mladen Dušman, Bruno Nefat, prim. dr. Romanita Rojnić, Milan Antolović, 
Desanka Sarvan, Miodrag Čerina i Vesna Ivančić, te predstavnici medija.  
 
 Župan otvara sjednicu i predlaže sijedeći  
 

D N E V N I  R E D 
1. Verifikacija Zapisnika sa 16. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 
2. Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2005. godinu, 

a) Godišnji obračun Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2005. god., 
b) Konsolidirani Godišnji Obračun proračuna Istarske županije za 2005 god., 

3.  
a) Izvješće o radu Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije 

za 2005. godinu, 
b) Izvješće o radu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Istarske županije za 

2005. godinu,  
c) Izvješće o radu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2005. 

godinu, 
d) Izvješće o radu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije za 2005. godinu,  
e) Izvješće o radu Upravnog odjela za turizam i trgovinu Istarske županije za 2005. 

godinu,  
f) Izvješće o radu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

Istarske županije za 2005. godinu, 
g) Izvješće o radu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske županije za 

2005. godinu, 
h) Izvješće o radu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i 

vodoprivredu Istarske županije za 2005. godinu i Izvješće o radu Posebnog računa 
Županijskog Poglavarstva "Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre" za 2005. 
godinu, 

i) Izvješće o radu Upravnog odjela za prosvjetu i kulturu Istarske županije za 2005. 
godinu, 

j) Izvješće o radu Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze Istarske županije za 
2005. godinu, 
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k) Izvješće o radu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke 
skupine Istarske županije za 2005. godinu, 

l) Izvješće o radu Kabineta župana Istarske županije za 2005. godinu, 
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o planu nabave Istarske županije u 

proračunskoj 2006. godini,  
5. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju sanacije urušenih motovunskih zidina,  
6. Suglasnost Lučkoj upravi Rabac na potpisivanje Dodatka br. 1. Ugovoru o izvođenju 

radova na produženju obalnog zida u luci Rabac sa izvođačem radova "SUN ADRIA" 
d.o.o. iz Rijeke,  

7. Prijedlog zaključka o suglasnosti za izmjenu imena investitora u građevinskoj dozvoli                     
za izgradnju veletržnice u Poreču, 

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Upravnog 
odjela za proračun i financije Istarske županije,  

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zaduživanje Lučke uprave Rabac 
10. Prijedlog Zaključka o osnivanju Natječajnog Povjerenstva za dodjelu koncesija za 

obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada na području Istarske županije, 
11. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge najma osobnih vozila, 
12. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu Microsoft licenci za potrebe upravnih tijela 

Istarske županije,  
13.  

a) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka 
nabave usluga organiziranog prijevoza učenika osnovnih škola Istarske županije,  

b) Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za nabavu fotokopirnog 
aparata, 

c) Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za nabavu Video 
dokumentarca Adri Fish, 

d) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge tiskanja i 
kuvertiranja poreznih rješenja, 

e) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka 
nabave računala, računalne opreme i računalnih programa za potrebe upravnih 
odjela i stručne službe Istarske  županije, 

f) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka nabave 
radi izrade tehničke dokumentacije i provođenje nadzora nad investicijskim 
održavanjem osnovnih škola  Istarske županije u 2006. godini,  

g) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka nabave 
radi izrade tehničke dokumentacije i provođenje nadzora nad investicijskim 
održavanjem srednjih škola  Istarske županije u 2006. godini,  

h) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka 
nabave tiskarskih usluga (tiskanje Službenih novina Istarske županije,  

i) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka 
nabave materijala i sredstava za čišćenje i održavanje za potrebe upravnih odjela i 
stručne službe Istarske županije, 

j) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka 
nabave roba (bezalkoholno piće i kava) za protokolarne potrebe Istarske županije, 

k) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka 
nabave usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme za potrebe 
upravnih odjela i stručne službe Istarske županije, 

l) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka 
nabave usluge čuvanja imovine i osoblja za potrebe upravnih odjela i Stručne službe 
Istarske županije, 

m) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka 
nabave usluge uvezivanja proračunskih dokumenata, 

14. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisane u zk.ul. br. 
1225,161,3319 i 732  sve k.o. Fažana u naravi zgrade sagrađene na zgr. k.č. br. 8/1; 8/3; 
86 i 60/4 (20/32 dijela), u vlasništvu  i  suvlasništvu općine Fažana. 
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 Predlaže se nadopuna dnevnog reda: 

 3



 
15.  

a) Prijedlog Odluke o odabiru ponude "STUDIO 053" d.o.o. Poreč za uslugu - 
organizacije 1. MEĐUNARODNOG SAJMA RIBARSTVA I  RIBARSKE OPREME U 
REPUBLICI HRVATSKOJ - Umag, 08. - 11. 06. 2006. godine Međunarodni Projekt 
CONNECT koji se sufinancira temeljem Zakona 84/01 Republike Italije, 

b) Prijedlog Odluke o odabiru ponude "STUDIO 053" d.o.o. Poreč za uslugu - izrade 
PROMOTIVNOG MATERIJALA ZA ORGANIZACIJU  1. MEĐUNARODNOG SAJMA 
RIBARSTVA I  RIBARSKE OPREME U REPUBLICI HRVATSKOJ - Umag, 08. - 11. 
06. 2006. godine Međunarodni Projekt CONNECT koji se sufinancira temeljem 
Zakona 84/01 Republike Italije. 

 
 - Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red. 
 

Ad-1. 
 Župan daje na verifikaciju Zapisnik sa 16. sjednice Poglavarstva Istarske županije. 
 - Jednoglasno se verificira Zapisnik sa 16. sjednice Poglavarstva Istarske županije. 
 

Ad-2. 
 Silvana Kostešić daje na razmatranje: 
Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2005. godinu, 
Godišnji obračun Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2005. god., 
Konsolidirani Godišnji Obračun proračuna Istarske županije za 2005 god. 
 
 Podžupan Brkarić navodi kako Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 
2005. godinu ukazuje na ostvarenje proračuna u visini od 198.034.368,67 kn. Ukupni prihodi 
i primici ostvareni su u visini od 188.236.105,92 kn, a ukupni rashodi i izdaci u visini od 
195.187.780,94 kn, što rezultira tekućim manjkom razdoblja u visini od 6.951.675,02 kn. 
Pokriće manjka tekućeg razdoblja izvršeno je iz sredstava viška iz prethodnih godina, koja su 
bila na raspolaganju u visini od 9.798.262,75 kn. Kumulativni rezultat poslovanja Proračuna 
Istarske županije u 2005. godini je višak prihoda nad rashodima u iznosu 2.846.587,73 kn 
koji se prenosi u sljedeću godinu. U strukturi ostvarenja proračuna, nenamjenski dio iznosi 
112.173.364,38 kn, ili 56,65% ukupnih sredstava, namjenski dio 11.236.143,77 kn ili 5,68%, 
a decentralizacija 74.624.860,52 kn ili 37,67% ukupnog proračuna. U nenamjenskom dijelu 
Godišnjeg obračuna proračuna Istarske županije za 2005. godinu ostvareno je  
112.173.364,38 kn, od čega je utrošeno 111.640.195,42 kn, a neutrošeno je 533.168,96 kn. 
 Župan naglašava kako postoji evidentno nezadovoljstvo kod svih župana u Republici 
Hrvatskoj, neovisno na političku opredijeljenost, a što smatra dobrim jer raste kritična masa 
pa vjeruje da će se strpljivom politikom ostvariti veća sredstva i prava županija. Ovakav 
sustav definitivno nema smisla dok županije raspolažu sa tako malim financijskim sredstvima 
u procesu decentralizacije, tj. jednostavno ne opravdava postojanje županijskog sustava. 
Potrebno je ukazati na još jednu činjenicu, a to je da Istra ipak raspolaže sa 1 milijardom 
sredstava javnog novca i upravo je to pokazatelj zajedničkog korištenja ljudskih, financijskih i 
materijalnih potencijala koji mogu jamčiti kvalitetan razvoj i realizaciju velikih projekata kojih u 
Istri ima. U proteklim mandatima bilo je nemoguće realizirati ključne istarske projekte zbog 
neslaganja tadašnje gradske garniture Grada Pule. Ti projekti su kreirani u Poglavarstvu 
Istarske županije u proteklom mandatu, a danas su od velikog značaja i dodatna kvaliteta u 
smislu otvaranja zajedništva i realizacije ključnih programa o kojima već se govori godinama. 
U tom kontekstu vjeruje da će se neovisno o malim sredstvima ipak uspjeti sa dovoljnom 
kreativnošću realizirati. Ovaj mandat zaista je mandat kada će se moći reći da će se uspjeti 
napraviti ono što je zacrtano i riješiti do kraja te temeljne i najvažnije probleme s kojima se 
danas Istarska županija suočava. 
Nadalje župan naglašava kako će se založit da barem porez na dohodak u cijelosti ostaje 
(kao prvi korak decentralizacije) jedinicama lokalne samouprave, jer je to minimum za 
početak, čime bi trebale raspolagati županije. Ostaje otvoreno pitanje poreza na promet tj. na 
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dodanu vrijednost gdje je isto nužna drugačija preraspodjela. Naravno, nije to jednostavno 
pogotovo sa porezom na dohodak ali smatra kako nema nikakvog razloga da to ne bude kao 
motor razvoja Hrvatske. U tom kontekstu postoji uvjerenje da baš snažna decentralizacija 
koja će uključiti velike ovlasti je jamstvo daljnjeg razvoja.  
 Nakon kraće rasprave Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
1. Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2005. godinu. 
2. Prihvaća se Godišnji obračun Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2005. 

godinu. 
3. Prihvaća se Konsolidirani Godišnji Obračun proračuna Istarske županije za 2005. 

god.inu. 
4. Akti iz točke 1. do 3. ovog Zaključka upućuju se Županijskoj Skupštini na razmatranje i 

usvajanje. 
5. Za izvjestitelja po točki 1.-3., a vezano za točku 4. ovog Zaključka određuje se Silvana 

Kostešić - pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije. 
6. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad-3.  
a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) 

 Župan daje na razmatranje: 
a) Izvješće o radu Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije za 

2005. godinu, 
b) Izvješće o radu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Istarske županije za 

2005. godinu,  
c) Izvješće o radu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2005. 

godinu, 
d) Izvješće o radu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije za 2005. godinu,  
e) Izvješće o radu Upravnog odjela za turizam i trgovinu Istarske županije za 2005. godinu,  
f) Izvješće o radu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

Istarske županije za 2005. godinu, 
g) Izvješće o radu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske županije za 

2005. godinu, 
h) Izvješće o radu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i 

vodoprivredu Istarske županije za 2005. godinu i Izvješće o radu Posebnog računa 
Županijskog Poglavarstva "Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre" za 2005. 
godinu, 

i) Izvješće o radu Upravnog odjela za prosvjetu i kulturu Istarske županije za 2005. godinu, 
j) Izvješće o radu Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze Istarske županije za 2005. 

godinu, 
k) Izvješće o radu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke 

skupine Istarske županije za 2005. godinu, 
l) Izvješće o radu Kabineta župana Istarske županije za 2005. godinu. 
 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 
1. Prihvaća se Izvješće o radu Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske 

županije za 2005. godinu. 
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka, njegov je sastavni dio, te se dostavlja Županijskoj 

skupštini Istarske županije na nadležno postupanje.  
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Vesna 

Ivančić - tajnica Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije. 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   
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Z A K L J U Č A K 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Istarske 
županije za 2005. godinu. 

2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka, njegov je sastavni dio, te se dostavlja Županijskoj 
skupštini Istarske županije na nadležno postupanje.  

3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Desa Sarvan 
- v.d. pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Istarske županije.  

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   
 

i 
 

Z A K L J U Č A K 
1. Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 

2005. godinu. 
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka, njegov je sastavni dio, te se dostavlja Županijskoj 

skupštini Istarske županije na nadležno postupanje.  
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Silvana 

Kostešić - pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije. 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   
 

i 
 

Z A K L J U Č A K 
1. Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije za 2005. 

godinu. 
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka, njegov je sastavni dio, te se dostavlja Županijskoj 

skupštini Istarske županije na nadležno postupanje.  
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se prof. dr. sc. 

Lenko Uravić. 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   
 

i 
 

Z A K L J U Č A K 
1. Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za turizam i trgovinu Istarske županije za 

2005. godinu. 
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka, njegov je sastavni dio, te se dostavlja Županijskoj 

skupštini Istarske županije na nadležno postupanje.  
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Denis 

Ivošević - v.d. pročelnik Upravnog odjela za turizam Istarske županije. 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   
 

i 
 

Z A K L J U Č A K 
1. Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša za 2005. godinu. 
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka, njegov je sastavni dio, te se dostavlja Županijskoj 

skupštini Istarske županije na nadležno postupanje.  
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Josip Zidarić 

- v.d. pročelnik Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije. 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   
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Z A K L J U Č A K 
1. Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske 

županije. 
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka, njegov je sastavni dio, te se dostavlja Županijskoj 

skupštini Istarske županije na nadležno postupanje.  
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se prim. dr. 

Romanita Rojnić - pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske 
županije. 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   
 

i 
 

Z A K L J U Č A K 
1.  

• Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, 
ribolov i vodoprivredu za 2005. godinu, 

• Prihvaća se  Izvješće o radu Posebnog računa Županijskog Poglavarstva "Fond za 
razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre" za 2005. godinu. 

2. Akti iz točke 1. ovog Zaključka, njegov su sastavni dio, te se dostavljaju Županijskoj 
skupštini Istarske županije na nadležno postupanje.  

3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Milan 
Antolović - pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i 
vodoprivredu Istarske županije. 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   
 

i 
 

Z A K L J U Č A K 
 
1. Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za prosvjetu i kulturu Istarske županije za 

2005. godinu. 
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka, njegov je sastavni dio, te se dostavlja Županijskoj 

skupštini Istarske županije na nadležno postupanje.  
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Mladen 

Dušman - pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Istarske županije.  
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   
 

i 
 

Z A K L J U Č A K 
1. Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze Istarske 

županije za 2005. godinu. 
 
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka, njegov je sastavni dio, te se dostavlja Županijskoj 

skupštini Istarske županije na nadležno postupanje.  
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Grozdana 

Lovrečić. 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   
 

i 
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Z A K L J U Č A K 
 
1. Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge 

etničke skupine Istarske županije za 2005. godinu. 
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka, njegov je sastavni dio, te se dostavlja Županijskoj 

skupštini Istarske županije na nadležno postupanje.  
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Fabrizio 

Radin - pročelnik Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke 
skupine Istarske županije. 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   
 

i 
 

Z A K L J U Č A K 
1. Prihvaća se Izvješće o radu Kabineta župana Istarske županije za 2005. godinu.  
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka, njegov je sastavni dio, te se dostavlja Županijskoj 

skupštini Istarske županije na nadležno postupanje.  
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Miodrag 

Čerina  - v.d. pročelnik Kabineta župana Istarske županije. 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   
 

Ad-4. 
 Vesna Ivančić daje na razmatranje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2006. godini. 
U Odluci o planu nabave Istarske županije, sukladno planiranim sredstvima u Proračunu 
Istarske županije za 2006. godinu iskazani su zahtjevi Upravnih odjela, Stručne službe i 
proračunskih korisnika u Istarskoj županiji, za koje je s obzirom na vrijednosti potrebno 
provesti postupak javne nabave. Budući da su u Planu nabave izostala sredstva koja će 
Istarska županiju Istarska županija ostvariti na ime donacije za izradu videodokumentarca 
Adri fish predlaže se izmjena i dopuna Plana nabave.  
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi  
 

ODLUKU  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PLANU NABAVE 
ISTARSKE ŽUPANIJE U PRORAČUNSKOJ 2006. GODINI 

 
Članak 1. 

 Ovim se Izmjenama i dopunama sukladno Proračunu Istarske županije za 2006. 
godinu ("Službene novine Istarske županije, broj 19/05) utvrđuje izmjena Plana nabave 
Upravnih odjela i Stručnih službi Istarske županije s planiranom vrijednosti nabave, kako 
slijedi:  
Iza točke 48. dodaje se točka 48a koja glasi:  
48a       R 12  329 Video dokumentarac Adri Fish   123.750,00 
te se stoga mijenjaju i ukupni iznosi kako slijedi:  
UKUPNO IŽ I PRORAČUNSKI KORISNICI  32.535.359,52    0     26.690.638,80 KUNA  

 
Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenim novinama" 
Istarske županije.  
 

Ad-5. 
 Župan obrazlaže prijedlog Zaključka o sufinanciranju sanacije urušenih motovunskih 
zidina. 
Općina Motovun obratila se zamolbom za sufinanciranje sanacije urušenih motovunskih 
zidina.  Tijekom 2005. godine došlo je do urušavanja šetnice, zbog čega je dvije trećine iste 
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zatvoreno. Nakon dodatne analize stanja urušenog i ugroženog dijela šetnice izrađen je 
troškovnik sanacije po kojem je vrijednost neophodnih radova, da bi se 150 m šetnice dovelo 
u funkcionalno i sigurno stanje, 1.268.476,70 kn. Tijekom siječnja 2006. godine došlo je do 
urušavanja  II pojasa motovunskih zidina na Barbacanu  (10 metara visoki zid), što je za 
sobom povuklo i veliki dio parkirališta, Općina Motovun  je izradila projekt i troškovnik 
sanacije, po kojemu je vrijednost radova  791.057,76 kn. Ukupna vrijednost neophodnih 
radova, kojima bi se Motovun doveo u normalno i funkcionalno stanje, iznosi 2.059.534,46 
kn. Slijedom naprijed rečenog, a u cilju izvršenja sanacije oštećenja do početka turističke 
sezone predlaže se Poglavarstvu Istarske županije prihvaćanje predmetnog Zaključka 
budući su u Proračunu Istarske županije za 2006. godinu predviđena nenamjenska sredstva 
za kapitalne potpore jedinicama lokalne samouprave. Za cjelokupnu sanaciju biti će potrebno 
po nekim saznanjima cca sedam milijuna kuna. U tu akciju sanacije motovunskih zidina uz 
Općinu Motovun, Istarsku županiju uključit će se i država, a moguće i talijanska regija 
Veneto. 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
1. Odobrava se 400.000,00 kn za sufinanciranje sanacije urušenih motovunskih zidina. 
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka isplatiti će se na teret razdjela 6, pozicije 159 - 

Kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave. 
3. Između Općine Motovun i Istarske županije sklopiti će se Ugovor o  namjenskom utrošku 

sredstava. 
4. Isplata sredstava iz točke 1. ovog  Zaključka  vršiti će se sukladno ostvarenju 

proračunskih prihoda. 
5. Nadzor nad namjenskim utroškom sredstava vršiti će Upravni odjel za održivi razvoj 

Istarske županije. 
6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad-6. 
 Podžupan Brkarić daje na razmatranje prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti 
Lučkoj upravi Rabac na potpisivanje Dodatka br. 1. Ugovoru o izvođenju radova na 
produženju obalnog zida u luci Rabac sa izvođačem radova "SUN ADRIA" d.o.o. iz Rijeke. 
Lučka uprava Rabac je  2005. godine započela sa radovima na produženju obalnog zida u 
luci Rabac. Vrijednost potpisanog Ugovora sa "SUN ADRIA" d.o.o. iz Rijeke kao izvođačem 
radova je 10.380.811,12 kn + PDV. Osnovnim Ugovorom bili su ugovoreni radovi za 2005. 
godinu u iznosu od 2.000.000,00 kn koji su i izvedeni. Stavkom 5. članka 6. Ugovora 
propisano je da će se nastavak radova ugovarati putem dodataka Ugovoru. Dodatkom br. 1. 
Ugovoru o izvođenju radova ugovara se II faza izgradnje obalnog zida u luci Rabac u 
vrijednosti od 2.000.000,00 kn uključujući i PDV. Financijska sredstva za izvođenje II faze 
radova na produženju obalnog zida u luci Rabac osigurana su Proračunom Istarske županije 
za 2006. godinu s pozicije 521 - Kapitalna donacija u lučku infrastrukturu. 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi  

 
Z A K L J U Č A K 

  1. Daje se suglasnost Lučkoj upravi Rabac na potpisivanje Dodatka br. 1 Ugovoru  
     o izvođenju radova na produženju obalnog zida u luci Rabac sa izvođačem  
                radova "SUN ADRIA" d.o.o. iz Rijeke. 

  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad-7. 
 Desa Sarvan obrazlaže prijedlog zaključka o suglasnosti za izmjenu imena investitora 
u građevinskoj dozvoli za izgradnju veletržnice u Poreču.Istarska razvojna agencija d.o.o. iz 
Pule, Mletačka 12. podnijela je zahtjev za dobivanje  suglasnosti za izmjenu građevinske 
dozvole promjenom imena investitora za izgradnju poslovne građevine – veletržnice ribe u 
Poreču. Izgradnja veletržnice odobrena je na k.č.br. 4064/2 u KO Poreč na temelju 
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građevinske dozvole izdate od strane Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, Službe za 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstva i imovinsko pravne poslove, Ispostava 
Poreč, Pododsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo, Klasa: UP/I-361-03/05-01/280, 
Urbroj: 2163-05-11-05-13 od 23. prosinca 2005. godine, investitoru Istarskoj županiji iz Pule, 
Flanatička 29, a na temelju suglasnosti Grada Poreča kao vlasnika predmetne nekretnine. 
Ovim Zaključkom omogućava se izmjena osobe investitora u  građevinskoj dozvoli za 
izgradnju poslovne građevine – veletržnice ribe u Poreču, na k.č.br. 4064/2 u KO Poreč, na 
način da umjesto investitora Istarske županije iz Pule, Flanatička 29, građevna dozvola glasi 
na investitora Istarsku razvojnu agenciju d.o.o. iz Pule, Mletačka 12. 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o suglasnosti na izmjenu imena investitora u građevinskoj dozvoli 

 
1. Istarskoj razvojnoj agenciji d.o.o. iz Pule, Mletačka 12. daje se suglasnost za podnošenje 

zahtjeva za izmjenu građevinske dozvole promjenom imena investitora te istovremeno 
dobivanje iste građevinske dozvole za izgradnju poslovne građevine – veletržnice ribe u 
Poreču, na k.č.br. 4064/2 u KO Poreč, izdate od strane Ureda državne uprave u Istarskoj 
županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstva i imovinsko pravne 
poslove, Ispostava Poreč, Pododsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo, Klasa: UP/I-
361-03/05-01/280, Urbroj: 2163-05-11-05-13 od 23. prosinca 2005. godine, na način da 
umjesto investitora Istarske županije iz Pule, Flanatička 29, građevna dozvola glasi na 
investitora Istarsku razvojnu agenciju d.o.o. iz Pule, Mletačka 12. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen u „Službenim 
novinama Istarske županije“. 

 
Ad-8. 

 Silvana Kostešić daje na razmatranje prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na 
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije. 
Na sjednici Županijske skupštine Istarske županije održanoj dana 19. prosinca 2005. godine 
donijeta je Odluka o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije 
("Službene novine Istarske župan", broj 18/05). Navedenom Odlukom propisano je da se 
Odredbom čl. 28. stavka 2. Odluke propisana je obveza čelnika upravnih tijela da donesu 
Pravilnike o unutarnjem ustrojstvu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu te Odluke 
zbog čega se navedeni Pravilnik i dostavlja na prethodnu suglasnost Županijskog 
Poglavarstva. 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
1. Daje se suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za proračun i 

financije Istarske županije. 
2. Akt iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i sastavni je dio istog. 
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad-9. 
 Podžupan Brkarić obrazlaže prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zaduživanje 
Lučke uprave Rabac. 
Financijskim  planom Lučke uprave Rabac za 2006. na prihodovnoj strani planiran je  kredit 
poslovne banke, a na strani izdataka investicija – produžetak obalnog zida luke Rabac i 
izdaci za otplatu kamata i troška obrade kredita poslovne banke. Upravno vijeće je odluku o 
izravnoj pogodbi s Privrednom bankom Zagreb  donijelo 21. rujna 2005. g. Ukupna vrijednost 
zaduženja iznosi 9.572.967,98 kn (glavnica 7.500.000 kn,  trošak kamata 2.072.967,98 
kn).Za sufinanciranje izgradnje rive Rabac zaključeni su ugovori o sufinanciranju s Gradom 
Labinom u iznosu 2.393.242,00 kn, te Turističkom zajednicom Grada Labina u istom iznosu. 
Ugovorena je dinamika sufinanciranja od 2006. do 2026., sukladno tromjesečnim 
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financijskim planovima. Ostvareni prihodi Lučke uprave Rabac (umanjeni za prihode iz 
proračuna) u 2005. godini iznosili su 2.971.462,39 kn. Udio godišnjeg obroka po kreditu za 
koji se traži suglasnost u ostvarenim prihodima iznosi 8,05%, te ako se pridodaju obveze po 
kreditu iz 2004. u iznosu 11,54%. Ukupan udio iznosi 19,59% što je u okviru Zakonom o 
proračunu propisane granice.  
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi 

 
Z A K L J U Č A K 

1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zaduživanje 
Lučke uprave Rabac. 

2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka, njegov je sastavni dio, te se dostavlja Županijskoj 
skupštini Istarske županije na nadležno postupanje.  

3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Silvana 
Kostešić - pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije. 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   
 

Ad-10. 
 Josip Zidarić daje na razmatranje prijedlog Zaključka o osnivanju Natječajnog 
Povjerenstva za dodjelu koncesija za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada na 
području Istarske županije. 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječajnog postupka dodjele koncesija za 
obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada na području Istarske županije 

 
1. Osniva se Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka u sastavu 

a. Josip Zidarić, dipl.ing.arh., predsjednik  
b. prof. Vladimir Koroman, član 
c. Ljiljana Dravec, dipl.ing.kem.teh., član. 

2. Zadužuje se Povjerenstvo iz točke 1. ovoga Zaključka da prikupi, pregleda i ocjeni 
pristigle ponude te predloži Poglavarstvu Istarske županije Odluku o sklapanju ugovora 
sa koncesionarima za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada na području 
Istarske županije. 

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad-11. 
 Podžupan Brkarić daje na razmatranje prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije 
ponude za nabavu usluge najma osobnih vozila. 
Na natječaj je pristiglo šest ponuda slijedećih ponuditelja : Generalturist d.o.o. – I pile 1 – 
Zagreb, Auto centar Poreč d.o.o. - M. Vlašića 24 – Poreč, Autocentar Cerini d.o.o. – 
Martinkovac bb, Rijeka, Auto Benussi d.o.o. – Medulinska 28 c – Pula, Cib commerce d.o.o. 
– trg Fontana 8/2 – Buzet i Auto kuća Burić  d.o.o. -  Istarska 69 – Rovinj. 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge najma osobnih vozila 

za potrebe Istarske županije 
 

I 
Naručitelj je Istarska županija - Županijsko poglavarstvo -Pula, Flanatička  29. 
Broj nabave je 01/06/E-VV. 

II 
Poziv za javno nadmetanje objavljen je u "Narodnim novinama - Oglasnik javne nabave br. 
10" - broj : 06-22-3040/368 od 10. 03.2006. godine. 
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Javno nadmetanje provodi se u otvorenom postupku nabave. 
 

III 
Predmet nadmetanja je nabava usluge najma 10 osobnih vozila. 
Zaprimljeno je 6 (šest) ponuda, od koji su 4 (četiri) prihvatljive. 
 

IV 
Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda t.d. CIB COMMERCE d.o.o. – TRG FONTANA 
8/2 – BUZET za nabavu usluge najma 10 osobnih vozila ,po cijeni mjesečnog najma za 10 
vozila od 31.504,00 kn (bez PDV), odnosno ukupnom godišnjom cijenom najma u iznosu od 
378.048,00 kn (bez PDV). 
Ponuditelj je izabran obzirom da je točkom 2.10. Uputa ponuditelju za izradu ponude, kao 
kriterij odabira određeno da je to prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom.  
Od prihvatljivih ponuda ponuditelj je ponudio najnižu cijenu.  
 

V 
Radi zaštite svojih prava, ponuditelji koji su sudjelovali u postupku nabave mogu  u roku od 
tri dana od primitka ove Odluke, uložiti prigovor naručitelju  na odluku o odabiru radi 
nepravilnosti u postupku nabave. Prigovor se podnosi u pisanom obliku. 
 

Ad-12. 
 Desa Sarvan daje na razmatranje prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu 
Microsoft licenci za potrebe upravnih tijela Istarske županije. 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o odabiru ponude izravnom pogodbom  u pregovaračkom postupku bez objave poziva  

 
I 

Naručitelj je Istarska županija - Županijsko poglavarstvo, Pula, Flanatička  29. 
Broj nabave je 05/2006 MV. 

II 
Postupak nabave se provodio izravnom  pogodbom u pregovaračkom postupku temeljem 
odredbe članka 12. st. 6. toč.1. al. 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 117/01 i 
92/205) iz razloga vezanih za zaštitu posebnog ili isključivog prava temeljem sklopljenog 
krovnog ugovora o poslovnoj suradnji između  Vlade RH- Središnjeg državnog ureda za e-
Hrvatsku i tvrtke Microsoft. 

III 
Predmet nabave su Microsoft licence za potrebe upravnih tijela Istarske županije, a odabire 
se ponuda t.d. PERPETUUM MOBILE  d.o.o. Zagreb, Štrigina 4 – ovlaštenog izvršitelja dijela 
logističkih obveza prema tijelima javne vlasti, u godišnjoj vrijednosti od 162.987,72 kn 
(slovima:stošezdesetdvijetisućedevetstosamdesetsedamkunaisedam-desetdvijelipe) bez 
PDV-a. 

IV 
Prije sklapanja ugovora o nabavi, ova odluka objavit će se u „Narodnim novinama - 
Oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“, sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi 
("Narodne novine" br. 117/01 i 92/05). 

V 
Protiv ove odluke, svaki gospodarski subjekt koji ima interes, odnosno kojem bi mogla biti 
nanesena šteta, može uložiti prigovor naručitelju u roku od 8 dana od dana objave ove 
Odluke u Narodnim novinama - Oglasniku javne nabave.  
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Ad-13. 
a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) 

 Podžupan Brkarić daje na razmatranje: 
a) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka 

nabave usluga organiziranog prijevoza učenika osnovnih škola Istarske županije,  
b) Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za nabavu fotokopirnog aparata, 
c) Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za nabavu Video dokumentarca 

Adri Fish, 
d) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge tiskanja i 

kuvertiranja poreznih rješenja, 
e) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka 

nabave računala, računalne opreme i računalnih programa za potrebe upravnih odjela i 
stručne službe Istarske  županije, 

f) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka nabave radi 
izrade tehničke dokumentacije i provođenje nadzora nad investicijskim održavanjem 
osnovnih škola  Istarske županije u 2006. godini,  

g) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka nabave radi 
izrade tehničke dokumentacije i provođenje nadzora nad investicijskim održavanjem 
srednjih škola  Istarske županije u 2006. godini,  

h) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka 
nabave tiskarskih usluga (tiskanje Službenih novina Istarske županije,  

i) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka 
nabave materijala i sredstava za čišćenje i održavanje za potrebe upravnih odjela i 
stručne službe Istarske županije, 

j) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka 
nabave roba (bezalkoholno piće i kava) za protokolarne potrebe Istarske županije, 

k) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka 
nabave usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme za potrebe 
upravnih odjela i stručne službe Istarske županije, 

l) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka 
nabave usluge čuvanja imovine i osoblja za potrebe upravnih odjela i Stručne službe 
Istarske županije, 

m) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka 
nabave usluge uvezivanja proračunskih dokumenata. 

 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi 

O D L U K U 
1.  Pristupa se provedbi postupka nabave putem javnog nadmetanja u otvorenom postupku 
za  nabavu usluga organiziranog prijevoza učenika osnovnih škola Istarske županije. 
Naručitelj  Istarska županija  Županijsko 

Poglavarstvo  
Sjedište i adresa Pula, Flanatička 29 
Matični broj 0567167 
Evidencijski broj nabave 05 / 2006 - VV 

Predmet postupka nabave organizirani prijevoz učenika osnovnih 
škola Istarske županije 

Način provedbe postupka nabave  javno nadmetanje u otvorenom postupku 
nabave 

Rok provedbe predmeta nabave Proračunska 2006. godina.  

 13



Procijenjena vrijednost nabave 4.355.499,00 kuna 

Način i uvjeti plaćanja 
 
 

sukcesivno po ispostavljenim fakturama 
za izvršene usluge prijevoza 

Pozicija proračuna Istarske županije  Razdjel 9, pozicija 361 

2. Za provedbu nabave iz točke 1. ove Odluke, kao odgovorna osoba naručitelja, određuje     
    se Ivan Jakovčić, predsjednik Poglavarstva. 
3. Za pripremu i provedbu postupka ove nabave osniva se stručno povjerenstvo u sastavu: 
        - Mladen Dušman, voditelj Povjerenstva 

  - Dajana Brumnić, član Povjerenstva 
  - Ester Duić, član Povjerenstva 

        - Vladimir Šverko, član Povjerenstva 
        - Stanko Kancelar, član Povjerenstva 
4.  Zadaća je odgovorne osobe naručitelja iz točke 2. ove Odluke i Stručnog povjerenstva   
za nabavu -  priprema i provedba postupka nabave, provođenje postupka  prikupljanja   
ponuda, priprema dokumentacije za nadmetanje, prikupljanje, pregled, ocjena i  usporedba 
ponuda radi predlaganja Poglavarstvu donošenje odluke o odabiru  najpovoljnije ponude  
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

i 
 

O D L U K U 
1. Pristupa se provedbi postupka ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu fotokopirnog 

aparata , kako slijedi: 
Naručitelj Istarska županija - Županijsko poglavarstvo 
Sjedište i adresa Pazin, Dršćevka 3  
Matični broj 0567167 
Evidencijski broj nabave 08/2006-MV 
Predmet postupka nabave Nabava fotokopirnog aparata  
Način provedbe postupka nabave Javno nadmetanje temeljem čl. 10. Zakona o javnoj 

nabavi ("Narodne novine", broj 117/01, 197/03 i 
92/05)  
 

Rok provedbe postupka nabave Proračunska 2006. g.  
Planirana vrijednost nabave do 100.000,00 kn 
Način i uvjeti plaćanja  po isporuci opreme, u roku od 30 dana od dana 

ispostavljenog računa   
Način osiguranja financijskih 
sredstva za nabavu 

Proračun Istarske županije za 2006.g. razdjel 1 poz. 9

2. Za  provedbu nabave iz toč. 1. ove Odluke , kao odgovorna osoba naručitelja,  određuje 
se Marin Brkarić, dipl. iur., podžupan Istarske županije.  
3. Za pripremu i provedbu postupka ove nabave osniva se Stručno povjerenstvo, u sastavu:
 1. Melita Ferenčić , voditelj Povjerenstva   

2. Dario Mezulić , dipl. iur. član Povjerenstva  
3. Silvija Klarić, član  Povjerenstva   

4. Zadaća je odgovorne osobe naručitelja iz toč. 2 ove Odluke i Stručnog povjerenstva za 
nabavu, priprema i provedba postupka nabave, dostava poziva za prikupljanje ponuda, 
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. 
 

i 
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O D L U K U 

1. Pristupa se provedbi postupka ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu  usluge - 
izrade Video dokumentarca, kako slijedi: 

Naručitelj Istarska županija - Županijsko poglavarstvo 
Sjedište i adresa Pazin, Dršćevka 3  
Matični broj 0567167 
Evidencijski broj nabave 07/2006-MV 
Predmet postupka nabave Intelektualna usluga -  izrada knjige video 

dokumentarca Adri Fish 
Način provedbe postupka nabave Ograničeno prikupljanje ponuda temeljem članka 4. 

Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga 
male vrijednosti (NN br. 14/02) 

Rok provedbe postupka nabave Proračunska 2006. g.  
Planirana vrijednost nabave do 123.000,00 kn 
Način i uvjeti plaćanja  po izvršenju usluge, u roku od 30 dana od dana 

ispostavljenog računa   
Način osiguranja financijskih 
sredstva za nabavu 

Proračun Istarske županije za 2006.g. razdjel 12 poz. 
688 

2. Za  provedbu nabave iz toč. 1. ove Odluke , kao odgovorna osoba naručitelja,  određuje 
se Marin Brkarić, dipl. iur., podžupan Istarske županije.  
3. Za pripremu i provedbu postupka ove nabave osniva se Stručno povjerenstvo, u sastavu:
 1. Manuela Hrvatin , prof. , voditelj Povjerenstva   

2. Vesna Ivančić , dipl. iur. članica Povjerenstva  
3.  Helena Škutin  , dipl. ing., član  Povjerenstva   

4. Zadaća je odgovorne osobe naručitelja iz toč. 2 ove Odluke i Stručnog povjerenstva za 
nabavu, priprema i provedba postupka nabave, dostava poziva za prikupljanje ponuda, 
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. 

i 

O D L U K U 
1. Pristupa se provedbi postupka nabave u pregovaračkom postupku bez prethodne objave 

poziva za nadmetanje za nabavu usluge tiskanja i kuvertiranja poreznih rješenja. 
Naručitelj  Istarska županija  Županijsko Poglavarstvo  

Sjedište i adresa Pula, Flanatička 29 
Matični broj 0567167 
Evidencijski broj nabave 02 / 2006 - VV 

Predmet postupka nabave Nabava usluge tiskanja i kuvertiranja poreznih 
rješenja 

Način provedbe postupka nabave  Pregovarački postupak bez prethodne objave 
poziva za nadmetanje 

Rok provedbe predmeta nabave Proračunska 2006. godina  

Planirana vrijednost nabave  213.114,72 kn 

Način i uvjeti plaćanja po obavljenoj usluzi 
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Pozicija proračuna  Pozicija 22 
  

2. Za provedbu nabave iz točke 1. ove Odluke, kao odgovorna osoba naručitelja,      
određuje se Marin Brkarić, dipl. pravnik, podžupan Istarske županije, član       
Poglavarstva. 

3. Za pripremu i provedbu postupka ove nabave osniva se stručno povjerenstvo u      
sastavu: 
• Slavica Benčić Kirac,VSS, voditelj Povjerenstva 
• Dario Mezulić, dipl. pravnik, VSS, član Povjerenstva 
• Loredana Licul, oec. ,VŠS, član Povjerenstva 

4. Zadaća je odgovorne osobe naručitelja iz točke 2. ove Odluke i Stručnog povjerenstva za 
nabavu, priprema i provedba nabave putem pregovaračkog  postupka bez prethodne 
objave poziva za nadmetanje, radi predlaganja Poglavarstvu donošenje odluke o odabiru 
ponude. 

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
i 

O D L U K U 
1. Pristupa se provedbi postupka nadmetanja za nabavu računala, računalne opreme i 
računalnih programa za potrebe upravnih odjela i stručne službe Istarske  županije. 
Naručitelj  Istarska županija  Županijsko Poglavarstvo  

Sjedište i adresa Pula, Flanatička 29 
Matični broj 0567167 
Evidencijski broj nabave 04/ 2006 - VV 

Predmet postupka nabave Nabava računala, računalne opreme i 
računalnih programa za potrebe upravnih 
odjela i stručne službe Istarske  županije. 
 

Način provedbe postupka nabave  Javno nadmetanje 

Rok provedbe predmeta nabave Proračunska 2006. godina  

Planirana vrijednost nabave  397.540,92 kn 

Način i uvjeti plaćanja 
 
 

Po isporuci robe 

Pozicija proračuna Razdjel 1-pozicija 48,  
  

2. Za provedbu nabave iz točke 1. ove Odluke, kao odgovorna osoba naručitelja, određuje se 
    Marin Brkarić dipl. pravnik, podžupan Istarske županije. 
3. Za pripremu i provedbu postupka ove nabave osniva se stručno povjerenstvo u sastavu: 

• Vesna Pavletić ,dipl. pravnik, voditelj Povjerenstva 
• Božidar Rački ,dipl.ing.el., član Povjerenstva 
• Slavica Benčić Kirac, dipl. oec.,član Povjerenstva 

4. Zadaća je odgovorne osobe naručitelja iz točke 2. ove Odluke i Stručnog povjerenstva za 
nabavu, priprema dokumentacije za nadmetanje, koordiniranje i usmjeravanje rada stručnih 
službi naručitelja, vođenje postupka javnog otvaranja ponuda , vođenje postupka pregleda, 
ocjene i usporedbe svih  ponuda radi predlaganja naručitelju  donošenja odluke o odabiru 
najpovoljnije ponude, te davanje stručnog mišljenja odgovornoj osobi naručitelja o odgovoru 
na prigovor ponuditelja 
5. Rok za provedbu ove odluke je 60 dana od dana donošenja 
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6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

i 

O D L U K U 
1.  Pristupa se provedbi postupka nabave putem ograničenog prikupljanja ponuda za izradu 
tehničke dokumentacije i nadzor nad investicijskim održavanjem osnovnih škola Istarske 
županije u 2006.godini.  
 
Naručitelj  Istarska županija,  Županijsko 

Poglavarstvo  
Sjedište i adresa Pula, Flanatička 29 
Matični broj 0567167 
Evidencijski broj nabave 15 / 2006 - MV 

Predmet postupka nabave izrada tehničke dokumentacije i nadzor 
nad investicijskim održavanjem osnovnih 
škola u 2006.g. 

Način provedbe postupka nabave  ograničeno prikupljanje ponuda 

Rok provedbe postupka nabave Proračunska 2006.godina  

Procijenjena vrijednost nabave  50.000,00 kuna  

Način i uvjeti plaćanja 
 
 

po ispostavljenom računu u roku od 15 
dana od dana izrade dokumentacije 
odnosno izvršenog nadzora 

Pozicija proračuna Istarske županije  Razdjel 9, pozicija 348 

2. Za provedbu nabave iz točke 1. ove Odluke, kao odgovorna osoba naručitelja, određuje se 
Ivan Jakovčić, predsjednik Poglavarstva. 
3. Za pripremu i provedbu postupka ove nabave osniva se stručno povjerenstvo u sastavu: 
              - Mladen Dušman, voditelj Povjerenstva 

  - Ester Duić, član Povjerenstva 
              - Mario Bilić, član Povjerenstva 
4.  Zadaća je odgovorne osobe naručitelja iz točke 2. ove Odluke i Stručnog povjerenstva   
za nabavu -  priprema i provedba postupka ograničenog prikupljanja ponuda pozivanjem 
najmanje pet natjecatelja po vlastitom odabiru da dostave ponude sukladno dokumentaciji za 
nabavu,  priprema dokumentacije za nabavu, prikupljanje, pregled, ocjena i  usporedba 
ponuda radi predlaganja Poglavarstvu donošenje odluke o odabiru  najpovoljnije ponude. 
5.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

i 

O D L U K U 
1.  Pristupa se provedbi postupka nabave putem ograničenog prikupljanja ponuda za izradu 
tehničke dokumentacije i nadzor nad investicijskim održavanjem srednjih škola Istarske 
županije u 2006.godini.  
Naručitelj  Istarska županija,  Županijsko 

Poglavarstvo  
Sjedište i adresa Pula, Flanatička 29 
Matični broj 0567167 
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Evidencijski broj nabave 16 / 2006 - MV 

Predmet postupka nabave izrada tehničke dokumentacije i nadzor 
nad investicijskim održavanjem srednjih 
škola u 2006.g. 

Način provedbe postupka nabave  ograničeno prikupljanje ponuda 

Rok provedbe postupka nabave Proračunska 2006.godina  

Procijenjena vrijednost nabave  50.000,00 kuna  

Način i uvjeti plaćanja 
 
 

po ispostavljenom računu u roku od 15 
dana od dana izrade dokumentacije 
odnosno izvršenog nadzora 

Pozicija proračuna Istarske županije  Razdjel 9, pozicija 384 

2. Za provedbu nabave iz točke 1. ove Odluke, kao odgovorna osoba naručitelja, određuje       
    se Ivan Jakovčić, predsjednik Poglavarstva. 
3. Za pripremu i provedbu postupka ove nabave osniva se stručno povjerenstvo u sastavu: 

              - Mladen Dušman, voditelj Povjerenstva 
  - Ester Duić, član Povjerenstva 

              - Mario Bilić, član Povjerenstva 
4.  Zadaća je odgovorne osobe naručitelja iz točke 2. ove Odluke i Stručnog povjerenstva   
za nabavu -  priprema i provedba postupka ograničenog prikupljanja ponuda pozivanjem 
najmanje pet natjecatelja po vlastitom odabiru da dostave ponude sukladno dokumentaciji za 
nabavu,  priprema dokumentacije za nabavu, prikupljanje, pregled, ocjena i  usporedba 
ponuda radi predlaganja Poglavarstvu donošenje odluke o odabiru  najpovoljnije ponude. 
5.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

i 

O D L U K U 
1. Pristupa se provedbi postupka nadmetanja za nabavu tiskarskih usluga – tiskanje 
    Službenih novina Istarske županije 
Naručitelj  Istarska županija  Županijsko Poglavarstvo  

Sjedište i adresa Pula, Flanatička 29 
Matični broj 0567167 
Evidencijski broj nabave 09/ 2006 - MV 

Predmet postupka nabave nabava tiskarskih usluga - tiskanje  
Službenih novina Istarske županije  

Način provedbe postupka nabave  ograničeno prikupljanje ponuda temeljem 
članka 4. Uredbe 

Rok provedbe predmeta nabave Proračunska 2006. godina  

Planirana vrijednost nabave 172.131.12 kn 

Način i uvjeti plaćanja 
 
 

sukcesivno po ispostavljenim računima za 
obavljenu uslugu 

Pozicija proračuna Razdjel 1-pozicija22,  
  

2. Za provedbu nabave iz točke 1. ove Odluke, kao odgovorna osoba naručitelja, određuje se  
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    Marin Brkarić dipl. pravnik, podžupan Istarske županije. 
3. Za pripremu i provedbu postupka ove nabave osniva se stručno povjerenstvo u sastavu: 

• Vesna Pavletić ,dipl.pravnik, voditelj Povjerenstva 
• Melita Ferenčić,dipl.polit. ,član Povjerenstva 
• Slavica Benčić Kirac, dipl.oec.,član Povjerenstva 

4.  Zadaća je odgovorne osobe naručitelja iz točke 2. ove Odluke i Stručnog povjerenstva za 
nabavu, priprema dokumentacije za nadmetanje, koordiniranje i usmjeravanje rada stručnih 
službi naručitelja, vođenje postupka otvaranja ponuda, vođenje postupka pregleda, ocjene i 
usporedbe svih  ponuda radi predlaganja naručitelju  donošenja odluke o odabiru 
najpovoljnije ponude, te davanje stručnog mišljenja odgovornoj osobi naručitelja o odgovoru 
na prigovor ponuditelja. 
5. Rok za provedbu ove odluke je 60 dana od dana donošenja. 
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

i 

O D L U K U 
1. Pristupa se provedbi postupka nadmetanja za godišnju nabavu materijala i sredstava za 
čišćenje i održavanje za potrebe upravnih odjela i stručne službe u Istarskoj županiji 
Naručitelj  Istarska županija  Županijsko Poglavarstvo  

Sjedište i adresa Pula, Flanatička 29 
Matični broj 0567167 
Evidencijski broj nabave 10/ 2006 - MV 

Predmet postupka nabave nabava materijala i sredstava za čišćenje i 
održavanje 

Način provedbe postupka nabave  ograničeno prikupljanje ponuda temeljem 
članka 4. Uredbe 

Rok provedbe predmeta nabave Proračunska 2006. godina  

Planirana vrijednost nabave 42.786,88 kn 

Način i uvjeti plaćanja 
 
 

sukcesivno po ispostavljenim računima za 
isporučenu robu 

Pozicija proračuna Razdjel 1-pozicija 13,  
  

2. Za provedbu nabave iz točke 1. ove Odluke, kao odgovorna osoba naručitelja,  
    određuje se Marin Brkarić dipl. pravnik, podžupan Istarske županije. 
3. Za pripremu i provedbu postupka ove nabave osniva se stručno povjerenstvo u sastavu: 

• Vesna Pavletić ,dipl. pravnik, voditelj Povjerenstva 
• Tihomir Šegota, SSS, član Povjerenstva 
• Slavica Benčić Kirac, dipl. oec.,član Povjerenstva 

4.  Zadaća je odgovorne osobe naručitelja iz točke 2. ove Odluke i Stručnog povjerenstva za 
nabavu, priprema dokumentacije za nadmetanje, koordiniranje i usmjeravanje rada stručnih 
službi naručitelja, vođenje postupka otvaranja ponuda, vođenje postupka pregleda, ocjene i 
usporedbe svih  ponuda radi predlaganja naručitelju  donošenja odluke o odabiru 
najpovoljnije ponude, te davanje stručnog mišljenja odgovornoj osobi naručitelja o odgovoru 
na prigovor ponuditelja. 
5. Rok za provedbu ove odluke je 60 dana od dana donošenja. 
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 19



i 

O D L U K U 
1. Pristupa se provedbi postupka nadmetanja za nabavu  roba ( bezalkoholno piće i kava) za  
    protokolarne potrebe Istarske županije   
Naručitelj  Istarska županija  Županijsko Poglavarstvo  

Sjedište i adresa Pula, Flanatička 29 
Matični broj 0567167 
Evidencijski broj nabave 14/ 2006 - MV 

Predmet postupka nabave Nabava roba ( bezalkoholno piće i kava)   
za protokolarne potrebe Istarske županije   
 

Način provedbe postupka nabave  ograničeno prikupljanje ponuda temeljem 
članka 4. Uredbe 

Rok provedbe predmeta nabave Proračunska 2006. godina  

Planirana vrijednost nabave 81.967,20 kn 

Način i uvjeti plaćanja 
 
 

Sukcesivno po ispostavljenim računima za 
isporučenu robu 

Pozicija proračuna Razdjel 1-pozicija 48,  
  

2. Za provedbu nabave iz točke 1. ove Odluke, kao odgovorna osoba naručitelja, određuje se  
    Marin Brkarić dipl. pravnik, podžupan Istarske županije. 
3. Za pripremu i provedbu postupka ove nabave osniva se stručno povjerenstvo u sastavu: 

• Vesna Pavletić ,dipl. pravnik, voditelj Povjerenstva 
• Tihomir Šegota, SSS, član Povjerenstva 
• Slavica Benčić Kirac, dipl. oec.,član Povjerenstva 

4.  Zadaća je odgovorne osobe naručitelja iz točke 2. ove Odluke i Stručnog povjerenstva za 
nabavu, priprema dokumentacije za nadmetanje, koordiniranje i usmjeravanje rada stručnih 
službi naručitelja, vođenje postupka otvaranja ponuda, vođenje postupka pregleda, ocjene i 
usporedbe svih  ponuda radi predlaganja naručitelju  donošenja odluke o odabiru 
najpovoljnije ponude, te davanje stručnog mišljenja odgovornoj osobi naručitelja o odgovoru 
na prigovor ponuditelja. 
5. Rok za provedbu ove odluke je 60 dana od dana donošenja. 
6.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

i 

O D L U K U 
1. Pristupa se provedbi postupka nadmetanja za nabavu usluge tekućeg i investicijskog 
    održavanja postrojenja i opreme za potrebe upravnih odjela i stručne službe Istarske  
    županije 
Naručitelj  Istarska županija  Županijsko Poglavarstvo  

Sjedište i adresa Pula, Flanatička 29 
Matični broj 0567167 
Evidencijski broj nabave 12/ 2006 - MV 

Predmet postupka nabave Nabava usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja postrojenja i opreme  
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Način provedbe postupka nabave  ograničeno prikupljanje ponuda temeljem 
članka 4. Uredbe 

Rok provedbe predmeta nabave Proračunska 2006. godina  

Planirana vrijednost nabave 65.573,76 kn 

Način i uvjeti plaćanja 
 
 

sukcesivno po ispostavljenim računima za 
obavljenu uslugu 

Pozicija proračuna Razdjel 1-pozicija 17,  
  

2. Za provedbu nabave iz točke 1. ove Odluke, kao odgovorna osoba naručitelja, određuje se  
    Marin Brkarić dipl. pravnik, podžupan Istarske županije. 
3. Za pripremu i provedbu postupka ove nabave osniva se stručno povjerenstvo u sastavu: 

• Vesna Pavletić ,dipl. pravnik, voditelj Povjerenstva 
• Tihomir Šegota, SSS, član Povjerenstva 
• Slavica Benčić Kirac, dipl. oec.,član Povjerenstva 

4. Zadaća je odgovorne osobe naručitelja iz točke 2. ove Odluke i Stručnog povjerenstva za 
nabavu, priprema dokumentacije za nadmetanje, koordiniranje i usmjeravanje rada stručnih 
službi naručitelja, vođenje postupka otvaranja ponuda, vođenje postupka pregleda, ocjene i 
usporedbe svih  ponuda radi predlaganja naručitelju  donošenja odluke o odabiru 
najpovoljnije ponude, te davanje stručnog mišljenja odgovornoj osobi naručitelja o odgovoru 
na prigovor ponuditelja. 
5. Rok za provedbu ove odluke je 60 dana od dana donošenja. 
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

i 

O D L U K U 
1. Pristupa se provedbi postupka nadmetanja za nabavu usluge čuvanja imovine  i osoblja za  
    potrebe upravnih odjela i stručne službe Istarske  županije 
Naručitelj  Istarska županija  Županijsko Poglavarstvo  

Sjedište i adresa Pula, Flanatička 29 
Matični broj 0567167 
Evidencijski broj nabave 13/ 2006 - MV 

Predmet postupka nabave Nabava usluge čuvanja imovine  i osoblja   

Način provedbe postupka nabave  ograničeno prikupljanje ponuda temeljem 
članka 4. Uredbe 

Rok provedbe predmeta nabave Proračunska 2006. godina  

Planirana vrijednost nabave 98.360,63 kn 

Način i uvjeti plaćanja 
 
 

mjesečno po ispostavljenim računima za 
obavljenu uslugu 

Pozicija proračuna Razdjel 1-pozicija 19,  
  

2. Za provedbu nabave iz točke 1. ove Odluke, kao odgovorna osoba naručitelja, određuje se  
    Marin Brkarić dipl. pravnik, podžupan Istarske županije. 
3. Za pripremu i provedbu postupka ove nabave osniva se stručno povjerenstvo u sastavu: 
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• Vesna Pavletić ,dipl. pravnik, voditelj Povjerenstva 
• Tihomir Šegota, SSS, član Povjerenstva 
• Slavica Benčić Kirac, dipl. oec.,član Povjerenstva 

4.  Zadaća je odgovorne osobe naručitelja iz točke 2. ove Odluke i Stručnog povjerenstva za 
nabavu, priprema dokumentacije za nadmetanje, koordiniranje i usmjeravanje rada stručnih 
službi naručitelja, vođenje postupka otvaranja ponuda, vođenje postupka pregleda, ocjene i 
usporedbe svih  ponuda radi predlaganja naručitelju  donošenja odluke o odabiru 
najpovoljnije ponude, te davanje stručnog mišljenja odgovornoj osobi naručitelja o odgovoru 
na prigovor ponuditelja. 
5. Rok za provedbu ove odluke je 60 dana od dana donošenja. 
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

i 

O D L U K U 
1. Pristupa se provedbi postupka nadmetanja za nabavu usluge uvezivanja proračunskih 
dokumenata 
Naručitelj  Istarska županija  Županijsko Poglavarstvo  

Sjedište i adresa Pula, Flanatička 29 
Matični broj 0567167 
Evidencijski broj nabave 11/ 2006 - MV 

Predmet postupka nabave Nabava usluge uvezivanja proračunskih 
dokumenata 

Način provedbe postupka nabave  ograničeno prikupljanje ponuda temeljem 
članka 4. Uredbe 

Rok provedbe predmeta nabave Proračunska 2006. godina  

Planirana vrijednost nabave 122.950,80 kn 

Način i uvjeti plaćanja 
 
 

sukcesivno po ispostavljenim računima za 
obavljenu uslugu 

Pozicija proračuna Razdjel 1-pozicija 22,  
  

2. Za provedbu nabave iz točke 1. ove Odluke, kao odgovorna osoba naručitelja, određuje se  
    Marin Brkarić dipl. pravnik, podžupan Istarske županije. 
3. Za pripremu i provedbu postupka ove nabave osniva se stručno povjerenstvo u sastavu: 

• Vesna Pavletić ,dipl. pravnik, voditelj Povjerenstva 
• Tihomir Šegota, SSS, član Povjerenstva 
• Slavica Benčić Kirac, dipl. oec.,član Povjerenstva 

4. Zadaća je odgovorne osobe naručitelja iz točke 2. ove Odluke i Stručnog povjerenstva za 
nabavu, priprema dokumentacije za nadmetanje, koordiniranje i usmjeravanje rada stručnih 
službi naručitelja, vođenje postupka otvaranja ponuda, vođenje postupka pregleda, ocjene i 
usporedbe svih  ponuda radi predlaganja naručitelju  donošenja odluke o odabiru 
najpovoljnije ponude, te davanje stručnog mišljenja odgovornoj osobi naručitelja o odgovoru 
na prigovor ponuditelja. 
5. Rok za provedbu ove odluke je 60 dana od dana donošenja. 
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Ad-14. 
 Desa Sarvan daje na razmatranje Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa 
za nekretnine upisane u zk.ul. br. 1225,161,3319 i 732  sve k.o. Fažana u naravi zgrade 
sagrađene na zgr. k.č. br. 8/1; 8/3; 86 i 60/4 (20/32 dijela), u vlasništvu  i  suvlasništvu općine 
Fažana. 
Od strane  vlasnika i suvlasnika  nekretnina – općine Fažana, dobivena je ponudaza kupnju 
kulturnog dobra. Ponuda je slijedeća :  
- kupoprodajna cijena: za  zgr. k.č.br. 8/1 i  8/3 – 80.000 €, za zgr.k.č.br. 86 – 25.500 €, za 

zgr.k.č.br. 60/4 (20/32 dijela) – 20.000 €. 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi  

Z A K L J U Č A K 
1. Istarska županija ne namjerava se koristiti pravom prvokupa za nekretnine upisane u 

zk.ul. 1225,161,3319 i 732  sve k.o. Fažana, zgr. k.č. br.8/1; 8/3; 86 i 60/4 (20/32 dijela),  
u naravi zgrade u Fažani u vlasništvu i suvlasništvu (zgr.k.č. 60/4 – 20/32 dijela) općine 
Fažana, a imaju svojstvo spomenika kulture. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad-15. a), b) 
 Milan Antolović daje na razmatranje: 
a) Prijedlog Odluke o odabiru ponude "STUDIO 053" d.o.o. Poreč za uslugu - organizacije 

1. MEĐUNARODNOG SAJMA RIBARSTVA I  RIBARSKE OPREME U REPUBLICI 
HRVATSKOJ - Umag, 08. - 11. 06. 2006. godine Međunarodni Projekt CONNECT koji se 
sufinancira temeljem Zakona 84/01 Republike Italije, 

b) Prijedlog Odluke o odabiru ponude "STUDIO 053" d.o.o. Poreč za uslugu - izrade 
PROMOTIVNOG MATERIJALA ZA ORGANIZACIJU  1. MEĐUNARODNOG SAJMA 
RIBARSTVA I  RIBARSKE OPREME U REPUBLICI HRVATSKOJ - Umag, 08. - 11. 06. 
2006. godine Međunarodni Projekt CONNECT koji se sufinancira temeljem Zakona 84/01 
Republike Italije. 

 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi 
 

ODLUKU 
o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu „Organizacije 1. Međunarodnog sajma ribarstva i 

ribarske opreme u Republici Hrvatskoj. 
 

I. 
Naručitelj je Istarska županija Pazin, Dršćevka br. 3, Županijsko Poglavarstvo, Evidencijski 
broj nabave: 01/06 – MV. 

II. 
Postupak se provodio temeljem članka 4.  Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga 
male vrijednosti (NN 14/02) 
Poziv za nadmetanje u ograničenom postupku prikupljanja ponuda dostavljen je na 5. 
adresa. 

III. 
Predmet nabave je usluga „Organizacije 1. Međunarodnog sajma ribarstva i ribarske opreme 
u Republici Hrvatskoj“. 
Zaprimljene su 3 (tri) ponude, od toga su 2 (dvije) prihvatljive. 
 

IV. 
Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda STUDIO 053 d.o.o. Vukovarska 19, Poreč sa 
istaknutom cijenom u iznosu od  194.400,00 (slovima: stodevedesetčetiritisućeičetristokuna) 
bez PDV-a. 
Ponuditelj je izabran primjenom članka 8.  Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga 
male vrijednosti (NN 14/02) s obzirom na kriteriji utvrđen točkom 3. Dokumentacije za 
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nadmetanje, slijedom koje kriterij odabira najpovoljnije ponude predstavlja ekonomski najniža 
cijena ponude. 

V. 
Radi zaštite svojih prava, ponuditelji koji su sudjelovali u postupku nadmetanja mogu u roku 
od 3 (tri) dana od primitka ove Odluke, uložiti prigovor naručitelju na odabir radi nepravilnosti 
u postupku nabave. Prigovor se podnosi u pisanom obliku. 
 

VI. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

i 
 

ODLUKU 
o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu izrade „Promotivnog materijala za Organizaciju 1. 

Međunarodnog sajma ribarstva i ribarske opreme u Republici Hrvatskoj. 
 

I. 
Naručitelj je Istarska županija Pazin, Dršćevka br. 3, Županijsko Poglavarstvo, Evidencijski 
broj nabave: 02/06 – MV. 

II. 
Postupak se provodio temeljem članka 4.  Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga 
male vrijednosti (NN 14/02) 
Poziv za nadmetanje u ograničenom postupku prikupljanja ponuda dostavljen je na 6. 
adresa. 

III. 
Predmet nabave je usluga izrade „Promotivnog materijala za Organizaciju 1. Međunarodnog 
sajma ribarstva i ribarske opreme u Republici Hrvatskoj“. 
Zaprimljene su 3 (tri) ponude, od toga su 2 (dvije) prihvatljive. 
 

IV. 
Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda STUDIO 053 d.o.o. Vukovarska 19, Poreč sa 
istaknutom cijenom u iznosu od 69.260,00 kn  (slovima: 
šezdesetdevettisućadvijestošezdesetkuna) ) bez PDV-a. 
Ponuditelj je izabran primjenom članka 8.  Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga 
male vrijednosti (NN 14/02) s obzirom na kriteriji utvrđen točkom 3. Dokumentacije za 
nadmetanje, slijedom koje kriterij odabira najpovoljnije ponude predstavlja ekonomski najniža 
cijena ponude. 

V. 
Radi zaštite svojih prava, ponuditelji koji su sudjelovali u postupku nadmetanja mogu u roku 
od 3 (tri) dana od primitka ove Odluke, uložiti prigovor naručitelju na odabir radi nepravilnosti 
u postupku nabave. Prigovor se podnosi u pisanom obliku. 

 
VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 Završeno u 12,10 sati. 
 
 Zapisnik vodila: 
 Silvija Klarić 
 
         Predsjednik Poglavarstva 
               Istarske županije 
                  Ivan Jakovčić  
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