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PREDMET: Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge -  
         Izrada projektne prijave za Županijski centar gospodarenja otpadom 
         "Kaštijun" u IPA program  
         - dostavlja se -  
 
 
 U prilogu  vam dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje. 
 
 
 
PRILOG: 
- odluka  
 
 
 

Pročelnik 
  

Josip Zidarić, dipl.ing.arh. 
 

 
Dostaviti:1. Naslovu 
               2. Pismohrana 
 
 
 



Temeljem odredbi članka 12.st.6. toč.1. alineja 2. 3. i članka  63. Zakona o javnoj nabavi 
("Narodne novine" br. 117/01, 197/03 i 92/2005) i članka 59. i  77. Statuta Istarske 
županije("Službene novine Istarske županije" br.06/03 - pročišćeni tekst), Poglavarstvo 
Istarske županije na sjednici održanoj  dana ____________ donosi : 
 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge - 

Izrada projektne prijave za Županijski centar gospodarenja otpadom 
"Kaštijun" u IPA program 

 
I 
 

Naručitelj je Istarska županija - Županijsko poglavarstvo, Pula, Flanatička  29. 
Broj nabave je 04/2007 - VV. 
 

II 
 

Postupak nabave se provodio izravnom  pogodbom u pregovaračkom postupku ,a 
temeljem odredbe članka 12. st. 6. toč.1. alineja 2. i 3. 
 

III 
 

Predmet nabave je usluge - Izrada projektne prijave za Županijski centar gospodarenja 
otpadom "Kaštijun" u IPA program.  
Zaprimljena je ponuda tvrtke HIDROPLAN d.o.o. iz Zagreba. 
 

IV 
 
Odabire se ponuda  tvrtke HIDROPLAN d.o.o. iz Zagreba, Horvaćanska 17a za nabavu 
usluge - Izrada projektne prijave za Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun" u 
IPA program u  vrijednosti od 1 800 000,00 kn (bez PDV). 
 

V 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
Klasa:  
Urbroj:                    
Pula, 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

POGLAVARSTVO  
                                                                                                              Predsjednik 

Ivan Jakovčić 
                               

Dostaviti: 
1. Ponuditelju (putem Povjerenstva) 
2. Članovima Stručnog povjerenstva 
3. Pismohrana 



O b r a z l o ž e n j e 
 

 
1.  PRAVNI  TEMELJ  ZA  DONOŠENJE  OVE ODLUKE 
 
 Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članku 12. st.6. toč.1. alineja 2.i  
3. i 63. Zakona o javnoj nabavi, kojim je propisano da se zbog tehničkih razloga, gdje 
uslugu mogu obaviti samo određeni gospodarski subjekti i iznimne žurnosti ,izazvane 
događajima koje naručitelj nije mogao predvidjeti, može izvršiti nabava izravnom 
pogodbom u pregovaračkom postupku. Za primjenu ovog načina nabave razlog nastanka 
iznimne  žurnosti ne smije ni u kojem slučaju biti uzrokovan postupanjem naručitelja. 
Prema dopisu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva od 23. 
svibnja 2007. rok prijave za pojedinačne projekte za IPA program je kraj lipnja 2007. 
godine.   
  

Člankom  59. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" 
br.06/03 - pročišćeni tekst) 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 prihvaća se prijedlog Stručnog povjerenstva za provedbu postupka 
nabave. Povjerenstvo je provelo postupak nabave, te o tome sačinilo Zapisnik, a poradi 
odabira ponuditelja za izradu projektne prijave za Županijski centar gospodarenja otpadom 
"Kaštijun" u IPA program.  

 
3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVE OD LUKE 
 
 
 Financijska sredstva za provedbu ove javne nabave, osigurana na temelju Ugovora 
o zajedničkom ulaganju u osnivanju i izgradnji centra za gospodarenje otpadom "Pula-
Kaštijun", potpisanog 27. travnja 2007. godine u Pazinu između FZOEU i IŽ a alocirana su 
u Proračunu Istarske županije za 2007. g. , Razdjel 4, pozicija 196. 
 
 
 
4.  PRIJEDLOG  ODLUKE 
 
 Dostavlja se u prilogu  
 
 
                                                                                             
 
                                                                                                                                
                                                                                              
   
 



 
 
 
 


