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PREDMET: Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o određivanju ovlaštenog predstavnika sa 
važećim certifikatom iz područja javne nabave iz Istarske županije, za postupak javne nabave 
za izvođenje radova na gradnji nove ljekarne na području Grada Vodnjana koji će provesti 
„Istarske ljekarne“  
– dostavlja se 
         
 
 
         
PRILOG: 
- prijedlog odluke  
 
 
 

      PROČELNICA 
 

  Sonja Grozić Živolić 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Naslovu 
2. Pismohrana 
 
 
 



Temeljem članka 65. Statuta istarske županije („Službene novine Istarske županije" broj 
10/09, 4/13, 16/16, 1/17 i 2/17), Župan Istarske županije dana 12. lipnja 2017. godine donosi 

 
 
 

Z A K L J U Č A K  
o  izmjeni zaključka  

o određivanju ovlaštenog predstavnika sa važećim certifikatom iz područja javne 
nabave iz Istarske županije za postupak javne nabave za izvođenje radova na gradnji 

nove ljekarne na području Grada Vodnjana koji će provesti Istarske ljekarne  
 
 

I. 
 
U Zaključku o određivanju ovlaštenog predstavnika sa važećim certifikatom iz područja javne 
nabave iz Istarske županije za postupak javne nabave za izvođenje radova na gradnji nove 
ljekarne na području Grada Vodnjana koji će provesti Istarske ljekarne, KLASA 500-01/16-
01/19, URBROJ 2163/1-01/8-16-2 od 06.12.2016., točka I. mijenja se i glasi: 
 
„Ovim Zaključkom određuju se službenici Istarske županije, Marko Ninković, viši savjetnik za 
javnu nabavu i Nenad Despić, viši stručni suradnik za javnu nabavu iz Službe za javnu nabavu 
Istarske županije, da sudjeluju u svojstvu ovlaštenih predstavnika sa važećim certifikatom iz 
područja javne nabave za potrebe „Istarske ljekarne“, Laginjina 1, Pula (u daljnjem tekstu: 
Naručitelj), u postupku javne nabave za izvođenje radova na gradnji nove ljekarne na području 
Grada Vodnjana, koji će provesti Naručitelj.“ 
 

II. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
KLASA: 500-01/17-01/04 
URBROJ: 2163/1-01/8-17-2 
Pula, 12. lipnja 2017. 
  

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
          ŽUPAN 
mr. sc. Valter Flego   

 
 
Dostaviti: 
1. Marko Ninković, 
2. Nenad Despić, 
3. Služba za javnu nabavu IŽ, 
4. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb IŽ, 
5. Pismohrana, ovdje 



O B R A Z L O Ž E N J E 
 
 
1.  PRAVNI  TEMELJ  ZA  DONOŠENJE  OVE ODLUKE 
  
Pravni temelj za donošenje ove Odluke sadržan je u odredbi članka 65. Statuta Istarske 
županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09, 4/13, 16/16 i 1/17) kojim su 
propisana ovlaštenja župana. 
 
 
2.  OSNOVNA  PITANJA  KOJA  SE  UREĐUJU  OVIM  AKTOM I POSLJEDICE KOJE   
     ĆE NASTATI NJEGOVIM DONOŠENJEM 
 
Temeljem zahtjeva ustanove „Istarske ljekarne“, Laginjina 1, Pula, od 30.09.2016. godine, 
Zaključkom o određivanju ovlaštenog predstavnika sa važećim certifikatom iz područja javne 
nabave iz Istarske županije za postupak javne nabave za izvođenje radova na gradnji nove 
ljekarne na području Grada Vodnjana koji će provesti Istarske ljekarne, KLASA: 500-01/16-
01/19 URBROJ: 2163/1-01/8-16-2 od 06.12.2016. određen je Marko Ninković, viši savjetnik 
za javnu nabavu iz Službe za javnu nabavu kao službenik Istarske županije sa važećim 
certifikatom iz područja javne nabave, koji će sudjelovati u postupku javne nabave za 
izvođenje radova na gradnji nove ljekarne na području Grada Vodnjana, koji će ustanova 
„Istarske ljekarne“ provesti za svoje potrebe. 
 
Ovime se mijenja navedeni Zaključak na način da se uz Marka Ninkovića, kao službenik 
Istarske županije sa važećim certifikatom iz područja javne nabave, koji će sudjelovati u 
postupku javne nabave određuje i Nenad Despić, viši stručni suradnik za javnu nabavu iz 
Službe za javnu nabavu Istarske županije,  
 
 
3.  PRIJEDLOG  ODLUKE 
 
Dostavlja se u prilogu. 
 
 


