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Temeljem članka 197. stavak 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., 30/18. – pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21), Župan Istarske županije 

dana 26. rujna 2022. godine, donosi 

 

 

 

ODLUKU 
o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu 

 
 

 
I. 

Ovom Odlukom imenuje se stručno povjerenstvo naručitelja Istarske županije u postupku 
javne nabave usluge prijevoza učenika na relaciji Pula-Vodnjan-Rovinj-Rovinjsko Selo-Poreč 
za SŠ Mate Balota Poreč i TUŠ A. Štifanića Poreč, u sljedećem sastavu: 
 

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

406-01/17-05/174, URBROJ: 526-06-01-02-02/2-20-4, izdan od Ministarstva 

gospodarstva, poduzetništva i obrta dana 21. veljače 2020. godine – zadužen za 

sudjelovanje u izradi dokumentacije o nabavi te postupak javnog otvaranja, pregleda, 

analize  i ocjene ponuda, 

2. Mika Jeličić Radolović, članica koja posjeduje važeći certifikat u području javne 

nabave, KLASA: 406-01/20-06/338, URBROJ: 526-06-01-02-02/2-20-2, izdan od 

Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta dana 22. srpnja 2020.godine - 

zadužena za sudjelovanje u izradi dokumentacije o nabavi te postupak javnog 

otvaranja, pregleda, analize  i ocjene ponuda, 

3. Goran Mišković, član koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, KLASA: 

406-01/14-05/140, URBROJ: 526-06-02-02-01/1-20-6, izdan od Ministarstva 

gospodarstva, poduzetništva i obrta dana 13. siječnja 2021. godine, – zadužen za  

postupak javnog otvaranja, pregleda, analize  i ocjene ponuda, 

4. Davor Krivić, član koji ne posjeduje važeći certifikat u području javne nabave – 

zadužen za postupak javnog otvaranja ponuda, 

 

II. 

Stručna osoba iz nadležnog upravnog odjela koja će sudjelovati u pripremi postupka 
javne nabave (tehničke specifikacije, opis predmeta nabave, kriteriji za odabir i dr.): 

1. Patricia Percan, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, 

ne posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave 

2. Doriana Šumberac Jelić, pomoćnica pročelnice u Upravnom odjelu za obrazovanje, 

sport i tehničku kulturu, ne posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave 

3. Denis Kontošić, viši savjetnik za ceste i cestovni promet u Upravnom odjelu za održivi 

razvoj, ne posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave 



                                                             
 

 

III. 
Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika iz točke I. i II. ove Odluke su sljedeće: 

- 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 rada stručnih osoba i službi naručitelja kojima je povjereno sudjelovanje 

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

postupkom javne nabave, 

- za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja. 

 
IV. 

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

nema. 

V. 

Predmet javne nabave je: Usluge prijevoza učenika na relaciji Pula-Vodnjan-Rovinj-

Rovinjsko Selo-Poreč za SŠ Mate Balota Poreč i TUŠ A. Štifanića Poreč.   

 
VI. 

Evidencijski broj nabave iz Plana nabave: 9.7.-22-MV 
 

VII. 
Procijenjena vrijednost nabave je: 250.100,00 kn 
 

VIII. 
Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak 

 
IX. 

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

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

 

X. 
Po provedbi postupka: Sklapa se ugovor o javnoj nabavi usluge s jednim gospodarskim 

subjektom na razdoblje od 9 mjeseci, za školsku godinu 2022./2023.  

 
XI. 

Način i uvjeti plaćanja: Plaćanje se vrši u roku do 30 dana, po ispostavljenom računu, po 
odobrenju sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja, Istarska županija sredstva doznačava na 
račun prijevoznika. 
 

XII. 
Osoba zadužena za praćenje izvršenja ugovora su : 

- Nina Kokot, viša stručna suradnica za ekonomske poslove u Upravnom 
odjelu  za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, 

- Daiana Brumnić, viša savjetnica za ekonomske poslove u Upravnom 
odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, 

 
 
 
 
 



                                                             
 

 
 
 
 
 
 

XIII. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
KLASA/CLASSE: 406-01/22-02/135 
URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-22-02 
Pula-Pola, 26. rujna 2022. 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

        

ŽUPAN 

    Boris Miletić 
 

 

 

Dostaviti: 

1. Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije 

2. Ovlaštenim predstavnicima  javnog naručitelja (putem e-maila) 

3. Pismohrana, ovdje 
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