REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I
SPORT
Klasa:602-03/07-01/140
Urbroj:2163/1-05/4-07-4
Labin, 21.11.2007.

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA ISTARSKE ŽUPANIJE
52100 PAZIN

Predmet: Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva
za provedbu postupka nabave radova na uređenju prostora Uljanika d.o.o.
Pula - Besenghijeva 1 (za smještaj Glazbene škole I.M. Ronjgova Pula)
- prijedlog

U privitku vam dostavljamo prijedlog naprijed navedene Odluke sa zamolbom da je
uvrstite u dnevni red naredne sjednice Poglavarstva Istarske županije.

Srdačan pozdrav

PROČELNIK
Mladen Dušman

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 117/01. i 92/05.) te
članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br.
16/06. - drugi pročišćeni tekst i 14/06) Poglavarstvo Istarske županije na sjednici
održanoj dana _________________donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke Klasa:406-01/07-01/38, Urbroj:2163/1-01/8-07-2

1. U Odluci o osnivanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka nabave radova
na uređenju prostora Uljanika d.o.o. Pula - Besenghijeva 1 Klasa:406-01/07-01/38,
Urbroj:2163/1-01/8-07-2 od 30.listopada 2007.g., u tabelarnom dijelu, alineja
"Procijenjena vrijednost nabave", iznos "200.000,00kuna" mijenja se u
"428.182,00kuna".

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
U Puli,________________

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Ivan Jakovčić

OBRAZLOŽENJE
1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVIH AKATA
Pravni temelj za donošenje Odluke o izmjeni Odluke Klasa: 406-01/07-01/38, Urbroj:
2163/1-01/8-07-2 od 30. listopada 2007. godine 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 i 14/06) 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 RJEŠAVAJU OVIM AKTIMA
U cilju rješavanja prostornih problema Medicinske škole Pula i Glazbene škole Ivana
Matetića Ronjgova Pula Županijsko poglavarstvo Istarske županije donijelo je
Zaključak Klase: 602-03/07-01/16, Urbroj: 2163/1-01/8-07-2 od 09. listopada 2007.
godine kojim je, između ostalog, utvrđeno da će Istarska županija iz Proračuna za
2007. godinu financirati izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju
Glazbene škole Pula u iznosu od 228.182,00 kn i da će postupak nabave usluga izrade
dokumentacije provesti sama škola.
Prostorni problem Glazbene škole Pula još je i veći što je uzrokovano nesigurnim
stanjem međukatne konstrukcije u zgradi Ciscuttijeva 22, pa je školi ponuđen prostor
Uljanika d.o.o. Pula u Puli, Besenghijeva 1. U tom smislu Županijsko poglavarstvo
Istarske županije donijelo je Odluku o osnivanju stručnog povjerenstva za provedbu
postupka nabave radova na uređenju prostora Uljanika d.o.o. Pula - Besenghijeva 1
Klasa: 406-01/07-01/38, Urbroj: 2163/1-01/8-07-2 od 30. listopada 2007. godine s
procijenjenom vrijednosti nabave u iznosu od 200.000,00 kn, dok je za osiguranje
preostalog iznosa upućen zahtjev Gradu Puli.
Obzirom da se Grad Pula unatoč očekivanju nije uključio u sufinanciranje preostalog
iznosa, ocjenjuje se hitnijim urediti Uljanikove prostore za brzi prihvat Glazbene škole
Pula na duži vremenski period, te predlaže povećanje procijenjene vrijednosti nabave
predmetnih radova na iznosu od 428.182,00 kn, dok će se tehnička dokumentacija za
Glazbenu školu Pula izraditi slijedeće godine.

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVIH AKATA
Financijska sredstva za provedbu ovih akata osigurana su u Proračunu Istarske
županije za 2007. godinu, i to iz Proračunske pričuve iznos od 200.000,00 kn, a
preostala iznos od 228.182,00 kn u razdjelu 9 na poziciji 484.

4. PRIJEDLOG AKATA
Tekst prijedloga Odluke i Zaključka sastavni su dio ovog obrazloženja.

