Na temelju članka 197. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, dalje:
Zakon) i članka 59. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar" br. 2/13),
Općinski načelnik Općine Vrsar donosi

ODLUKU
o imenovanju struĉnih suradnika radi
imenovanja struĉnog povjerenstva za javnu nabavu
Ĉlanak 1.
Općina Vrsar, Trg Degrassi 1, 52 450 Vrsar, OIB: 03592077573, je javni naručitelj
sukladno čl. 6. Zakona.
Ĉlanak 2.
Ovom Odlukom unaprijed se imenuju stručni suradnici naručitelja za sve postupke
javne nabave procijenjene vrijednosti iznad vrijednosti predviĎene za jednostavnu nabavu
koje provodi Općina Vrsar kao javni naručitelj.
Ĉlanak 3.
Ovlašteni predstavnici Naručitelja u postupku javne nabave su:
1. Sandi Čuka, viši savjetnik za investicijske projekte, javnu nabavu i pravne poslove, sa
važećim certifikatom za javnu nabavu
2. Anton Prekalj, komunalni savjetnik,
3. Vlasta Gortan, voditeljica odsjeka za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu
okoliša,
4. Nirvana Posavčević, voditeljica komunalnog odsjeka
5. Ines Šepić, voditeljica odsjeka za financije, proračun i računovodstvo.
Posebnom odlukom mogu se imenovati i druge osobe, koje u slučaju imenovanja
moraju poštivati odredbe posebne odluke kojom su imenovani, kao i odredbe ove Odluke.
Posebnom odlukom o pokretanju postupka javne nabave za pojedinu nabavu imenovat
će se stručno povjerenstvo za predmetni postupak nabave koji će se sastojati od tri osobe od
kojih najmanje jedna posjeduje važeći certifikat u području javne nabave. Predmetnom
odlukom imenovati će se i osoba odgovorna za pripremu tehničkih specifikacija, kao i osoba
odgovorna za praćenje provedbe ugovora, a koje moraju biti različite u odnosu na u istoj
odluci imenovano povjerenstvo za predmetni postupak nabave.
Ĉlanak 4.
Osobe iz čl.3. ove Odluke dužne su dati izjavu u smislu st.1. čl.80. Zakona
Ĉlanak 5.
Na temelju izjava potpisanih temeljem čl.4. ove Odluke sačinit će se popis u smislu st.
2.čl.80. Zakona.

Ĉlanak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Službenim
novinama Općine Vrsar" i na web stranici Općine Vrsar www.vrsar.hr.
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