Temeljem članka 60. Statuta Grada Pule Pule ( “Službene novine Grada Pule” br. 11/01,
3/03, 6/03, 11/04 i 2/05 ) i članka 6. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male
vrijednosti ("Narodne novine" br. 14/02 ), Gradsko poglavarstvo Grada Pule, na sjednici održanoj
dana 01.veljače 2007. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka prikupljanja ponuda
za obavljanje usluge izrade projektne i druge dokumentacije potrebne za izgradnju dijela
Kalčeve ulice u naselju Štinjan u Puli

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 javnog prikupljanja
ponuda radi pribavljanja dokumetacije potrebne za ishodovanja grañevinske dozvole radi
izgradnje prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete dijela Kalčeve ulice u naselju
Štinjan u Puli a radi ureñenja pristupa do k.č. 46/72 k.o. Štinjan (lokacija nove višestambene
grañevine).
Evidencijski broj nabave je 04/07, E-MV.
II
Kao odgovorna osoba Naručitelja za provedbu postupka nabave odreñuje se pročelnik
Upravnog odjela iz točke I. ove Odluke.
Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) imenuje se u sljedećem sastavu:
1. Peña Grbin - voditelj Povjerenstva,
2. Giordano Škuflić - član Povjerenstva,
3. Sonja Gadžić - član Povjerenstva
Zamjenski članovi Povjerenstva :
1. Fabrizio Radin - zamjenik voditelja Povjerenstva , zamjenik predsjednika Poglavarstva
2. Mane Šolaja - zamjenik člana Povjerenstva,
3. Sonja Nikolić - zamjenik člana Povjerenstva,
III
Obvezuje se povjerenstvo da će u roku od 3 dana od dana donošenja ove Odluke
pripremiti poziv za javno prikupljanje ponuda i dokumentaciju za nabavu sukladno Uredbi o
postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti.
Upravni odjel iz točke I. ove odluke dužan je u roku od 3 dana od utvrñivanja sadržaja
poziva i dokumentacije za nabavu od strane Povjerenstva, uputiti poziv za javno prikupljanje
ponuda.

Predmet nabave je obavljanje stručnih poslova na pribavljanju dokumentacije za
izgradnju prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete dijela Kalčeve ulice u naselju
Štinjan u Puli kako slijedi :
- pribavljanje dokumentacije za izradu idejnih rješenja, glavnih i izvedbenih projekata,
- izrada idejnih rješenja, glavnih i izvedbenih projekta te troškovnika,
- ishodovanje lokacijske i grañevinske dozvole,
Obuhvat izgradnje dijela Kalčeve ulice prikazan na geodetsko sitacionom planu MJ
1:1000 sastavni je dio ove Odluke .
Za obavljanje predmetne nabave Pročelnik Upravnog odjela iz točke I. ove Odluke dati
će potrebna ovlaštenje Izvršitelju u postupcima koji se vode pred organima i tjelima državne
odnosno regionalne i lokalne uprave i samouprave .
IV
Vrijednost nabave (bez PDV-a) iz točke III. ove odluke procjenjuje se na 70.000,00 Kn.
V
Sredstva za realizaciju nabave osigurana su Ugovorom o financiranju gradnje komunalne
infrastrukture KLASA:UP/I-944-09/06-03/118, URBROJ:2168/01-03-05-06- od 29. rujna 2006.
godine koji je sastavni dio ove odluke.
Rashod za predmetnu nabavu rasporeñuju se u skladu sa Proračunom Grada Pule za
2007. godinu na poziciji razdjela 3 stavka 169 - 42131018, Ceste, želj. grañ. obj. – izgradnja
komunalne infrastrukture – stvarni troškovi izgradnje komunalni doprinos.
VI
Svi ostali uvjeti vezani uz provoñenje predmeta ove Odluke definirati će se kroz tekst
poziva za prikupljanje ponuda.
VII
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA:022-05/07-01/68
URBROJ: 2168/01-01-02-07-2
Pula,01. veljače 2007.
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