
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 24. travnja 2020. godine donosi 

 
 

IZMJENU I DOPUNU  

ODLUKE 

O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA U POSTUPKU JAVNE NABAVE 

ZAŠTITARSKIH I ČUVARSKIH USLUGA 

 
 
U Odluci o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu KLASA:406-01/20-02/12 
URBROJ:2163/1-01/8-20-4 od dana 06.travnja 2020.godine, točka I.mijenja se i glasi: 
 

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: 406-09/19-01/01; URBROJ: 2163/1-07-01/9-19-04, izdan od Ministarstva 

gospodarstva poduzetništva i obrta 02.siječnja 2019. 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. 

5. Mika Jeličić Radolović, članica bez važećeg certifikata u području javne nabave-

zadužena za postupak javnog otvaranja ponuda 

 

 

 

II. 

Ostale točke Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu KLASA:406-01/20-

02/12 URBROJ:2163/1-01/8-20-4  od dana 06.travnja 2020.godine ostaju nepromijenjene. 

 

 

 

 



                                                             
 

 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

KLASA: 406-01/20-02/12 
URBROJ: 2163/1-01/8-20-06 
Pula, 24. travnja 2020. 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
Zamjenik župana koji 

obnaša dužnost Župana 

   Fabrizio Radin 

 

 

Dostaviti: 

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

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

3. Pismohrana, ovdje 
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