Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 117/01 i 92/05), i članka 3.
Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (“Narodne novine” br. 14/02) i
članka 60. Statuta Grada Pule (“Službene novine” br. 9/06-pročišćeni tekst) Gradsko
poglavarstvo Grada Pule, na sjednici održanoj dana 01. veljače 2007. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave
male vrijednosti javno prikupljanje ponuda za pružanje usluge izrade elaborata procjene
vrijednosti nekretnina – poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule

I.
Utvrñuje se da će Grad Pula, Upravni Odjel za prostorno ureñenje, zaštitu okoliša,
komunalni sustav i imovinu, Forum br. 2, MB 0573400, provesti postupak nabave male
vrijednosti javnim prikupljanjem ponuda za pružanje usluge izrade elaborata procjene vrijednostiposlovnih prostora u vlasništva Grada Pule.
Evidencijski broj nabave je 13/07 , E-MV.
II.
Kao odgovorna osoba Naručitelja za provedbu nabave iz točke I. ove Odluke odreñuje se
Vladimir Žmak, dipl.oec., pročelnik upravnog odjela iz točke I.
Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) imenuje se u sljedećem sastavu:
1. Peña Grbin - voditelj Povjerenstva, član Poglavarstva,
2. Martina Šajina, dipl. ing. grañ. - član Povjerenstva,
3. Barbara Batelić – Lukšić, dipl.oec. - član Povjerenstva.
Zamjenici članova Povjerenstva:
1. Fabrizio Radin – zamjenik voditelja Povjerenstva, zamjenik predsjednika Poglavarstva
2. Nenad Žufić, dipl.pravnik – zamjenik člana Povjerenstva,
3. Igor Fabris, dipl. oec. – zamjenik člana Povjerenstva.
III.
Predmet nabave je obavljanje usluge izrade elaborata procjene vrijednosti nekretnina –
poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule.
IV.
Obvezuje se Povjerenstvo da u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke pripremi
poziv i dokumentaciju za nabavu iz točke III.
V.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 80.000,00 kn (bez PDV-a).

VI.
Predmetna nabava će se financirati iz Proračuna Grada Pule za 2007. godinu iz Razdjela
3, pozicije 204 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – stanovi i poslovni prostori.
Plaćanje za izvršene usluge izvršiti će se u roku 30 dana od dana ispostave računa u
pisarnici Grada Pule.
VII.
Upravni odjel dužan je poziv za javno prikupljanje ponuda uputiti u javno glasilo, u roku
8 dana od utvrñivanja sadržaja poziva i dokumentacije za nabavu iz točke III. ove Odluke.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Pula, 01. veljače 2007.
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