
 

      REPUBLIKA HRVATSKA 
 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport 
Labin, G. Martinuzzi 2 
tel: 052/429-980, fax: 052/852-323 
 
KLASA: 602-03/07-01/80 
URBROJ: 2163/1-05/3-07-1 
Labin, 09. kolovoza 2007. 
 
 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO 

putem  
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE 

SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA 
ISTARSKE ŽUPANIJE 

Pazin, Drš ćevka 3 
 
 
 
 
PREDMET: Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu 
  postupka nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji elektroinstalacija u 
  Talijanskoj srednjoj školi Rovinj (II. faza) 
           - dostavlja se 
 
 
 U privitku Vam dostavljamo prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za 
pripremu i provedbu postupka nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji 
elektroinstalacija u Talijanskoj srednjoj školi Rovinj (II. faza). 
 
 Molimo da istu uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva 
Istarske županije. 
 
 
 S poštovanjem, 
 
 
 
 

PROČELNIK: 
 

Mladen Dušman 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 117/01 i 92/05) i 
članaka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 09/06 - 
drugi pročišćeni tekst), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana 
____________ 2007. godine donosi 
 
 

O D L U K U  
 
 
1. Pristupa se pripremi i provedbi postupka nabave putem javnog nadmetanja u otvorenom 
postupku za ustupanje radova na rekonstrukciji elektroinstalacija u Talijanskoj srednjoj 
školi Rovinj (II. faza). 
 
Naručitelj  Istarska županija, Županijsko poglavarstvo  

Sjedište i adresa Pula, Flanatička 29 

Matični broj 0567167  

Evidencijski broj nabave 08/2007-VV 

Predmet postupka nabave radovi na rekonstrukciji elektroinstalacija u 
Talijanskoj srednjoj školi Rovinj (II. faza) 

Način provedbe postupka nabave  javno nadmetanje u otvorenom postupku 
nabave 

Rok provedbe postupka nabave Proračunska 2007. godina  

Planirana vrijednost nabave 353.068,00 kuna (s PDV-om)  

Način i uvjeti plaćanja 
 

sukcesivno po ispostavljenim situacijama 
za izvršene radove 

Pozicija Proračuna Istarske županije Razdjel 9 - pozicija 482 

 
 
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: 

1) Mladen Dušman, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport, voditelj 
2) Vesna Sagaj, stručna savjetnica za kapitalnu izgradnju i investicijsko održavanje, 

član 
3) Mario Bilić, stručni suradnik za prosvjetu i sport, član 
4) Maria Bradanović, ravnateljica škole, član 
5) Viviana Benussi, predsjednica Školskog odbora, član 

 
 
4. Zadaća je odgovorne osobe naručitelja iz točke 2. ove Odluke i Stručnog povjerenstva 
priprema i provedba postupka putem javnog nadmetanja u otvorenom postupku nabave 
sukladno dokumentaciji za nabavu, odnosno priprema dokumentacije za nabavu, 
prikupljanje, otvaranje ponuda, te pregled, ocjena i usporedba ponuda radi predlaganja 
naručitelju donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude. 
 
 



5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
Klasa: ____________ 
Urbroj: ____________ 
Pula, __________ 2007. 

 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

POGLAVARSTVO 
 
 
 

Predsjednik 
Ivan Jakovčić 

 
 
 
 
 
 

Dostaviti: 
- Članovima Stručnog povjerenstva, svima 
- Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport 
- Arhiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE 
 
 
1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG AKTA 
 
Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članku 15. Zakona o javnoj nabavi 
(“Narodne novine” br. 117/01 i 92/05), kojim je propisano da naručitelj mora prije početka 
postupka nabave donijeti pisanu odluku o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i 
provedbu postupka nabave. 
 
Člankom 59. Statuta Istarske županije (“Službene novine Istarske županije” br. 09/06 - 
drugi pročišćeni tekst) propisana je nadležnost Poglavarstva kao izvršnog 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 
NASTAJU DONOŠENJEM AKTA  
 
Ovim aktom uređuje se sadržaj Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje 
postupka nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji elektroinstalacija u Talijanskoj 
srednjoj školi Rovinj (II. faza), sve sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi. 
 
Prije pokretanja postupaka nabave Istarska županija kao naručitelj bila je dužna donijeti 
Plan nabave za 2007. godinu, što je i učinjeno dana 23. siječnja 2007. godine donošenjem 
Odluke o Planu nabave Istarske županije za 2007. godinu, Klasa: 406-01/07-01/01, Urbroj: 
2163/1-01/8-07-2, te donošenjem njegovih izmjena i dopuna 27. veljače 2007. godine, 23. 
travnja 2007. godine i 22. svibnja 2007. godine. 
 
Vrijednost nabave određena je kao procijenjena vrijednost, a temeljem planiranih 
sredstava u Proračunu Istarske županije za 2007. godinu. 
 
Obzirom da se radi o nabavi čija je procijenjena vrijednost veća od 200.000,00 kuna 
nabava će se izvršiti putem javnog nadmetanja u otvorenom postupku. 
 
Napominje se da se radi o ponovljenom javnom nadmetanju iz razloga što na prvom 
nadmetanju nije pristigla niti jedna ponuda. 
 
Slijedom navedenog predlaže se Poglavarstvu Istarske županije donošenje Odluke o 
osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za ustupanje 
radova na rekonstrukciji elektroinstalacija u Talijanskoj srednjoj školi Rovinj (II. faza). 
 
 
3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG A KTA  
 
Financijska sredstva za provedbu ove odluke osigurana su u Proračunu Istarske županije 
za 2007. godinu, razdjel 9 - pozicija 482.  
 
 
4. PRIJEDLOG AKTA 
 
Prijedlog odluke dostavlja se u prilogu. 
 


