Temeljem članka 60. Statuta Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule br. 9/06 pročišćeni tekst i 14/07) i članka 32. stavka 3. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule
(„Službene novine“ Grada Pule br. 9/07), Gradsko poglavarstvo Grada Pule, na sjednici
održanoj dana 21. kolovoza 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
I
Potvrđuje se Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti u
predmetu nabave radova na postavljanju podova i podnih obloga, te radova na postavljanju
zidnih obloga i tapeta za prostorije upravnih tijela Grada Pule i mjesne samouprave, koju je
Gradsko poglavarstvo Grada Pule donijelo dana 12. kolovoza 2008. godine, bez održavanja
sjednice, sukladno članku 32. stavku 3. Poslovnika.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-01/08-01/1084
Urbroj:2168/01-01-03-03-0019-08-18
Pula, 21. kolovoza 2008.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Boris Miletić

Oznaka obrasca: 9999000000
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Obrazloženje

Člankom 16. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine»
Grada Pule br. 9/07), propisano je da u opravdanim i hitnim slučajevima Poglavarstvo može
odlučivati i bez održavanja sjednice. Nadalje, člankom 32. regulirano je odlučivanje Gradskog
poglavarstva bez održavanja sjednice. Istim je propisano da se kod odlučivanja bez
održavanja sjednice glasovanje obavlja uručenjem glasa u pisanom obliku (faksom)
predsjedniku Poglavarstva.
Glas se na taj način može dati samo glede točno određenog prijedloga akta i u pisanom
obliku mora se jasno odrediti za koji se akt na taj način glasuje.
Akti Poglavarstva donijeti bez održavanja sjednice podliježu potvrdi na prvoj narednoj
sjednici Poglavarstva.
Temeljem navedenog, Gradsko poglavarstvo Grada Pule, sukladno članku 32, bez
održavanja sjednice, donijelo je dana 12. kolovoza 2008. godine Odluku o početku otvorenog
postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave radova na postavljanju podova i
podnih obloga, te radova na postavljanju zidnih obloga i tapeta za prostorije upravnih tijela
Grada Pule i mjesne samouprave, Klasa: 023-01/08-01/1084 Urbroj: 2168/01-01-06-00-031508-12, sa većinom glasova ukupnog broja članova.
Kako navedeni akt podliježe potvrdi na prvoj narednoj sjednici Poglavarstva, ovim se
predlaže donošenje Zaključka kao u prilogu.

Prijedlog akta pripremila:
Slavica Jelovac, dipl.iur.

PROČELNIK
Vinko Knez, prof., v.r.
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