
 

 

 

URBROJ: 0147-18-123 

Poreč, 6. veljače 2018. 

 

Z A P I S N I K  
19. sjednice Upravnog vijeća Instituta 

 

19. sjednica Upravnog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam održana je dana 6. 

veljače 2018. godine. Sjednica je održana elektronskim putem, sukladno članku 8. stavak 

3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća. Razlog održavanja sjednice elektronskim putem je 

hitnost donošenja odluka. 

U radu sjednice učestvovali su svi članovi Upravnog vijeća. 

 

 

DNEVNI RED 

 

 

1. Donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu 

2. Davanje suglasnosti za prijavu projekta „Centar za invazivne vrste (CIV)“ 

na natječaj Grada Poreča 

 

Točka 1. 

 

Postupajući u skladu sa člankom 20. Statuta Instituta, na prijedlog ravnatelja Instituta 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću  Odluku o imenovanju Stručnog 

povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave opreme za opremanje plaža po 

modelu Zelene plaže na projektu MITOMED+: 

 

„I. 

Za pripremu i provođenje postupka javne nabave za nabavu opreme za uređenje 

odabranih javnih plaža po modelu Zelene Plaže na EU projektu Interreg Mediteran 

„Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean Plus - MITOMED+“, imenuje 

se Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u sastavu: 

 

1. mr. sc. Ninoslav Luk, predsjednik 

2. dr. sc. Kristina Brščić, član 

3. dr. sc. Danijela Poljuha, član 

4. Ljiljana Kajić, dip.iur., član 

5. dr. sc. Elio Štifanić, vanjski član, certifikat u području javne nabave. 

 

II. 

Zadatak Stručnog povjerenstva iz točke I. ove Odluke je: 

- izrada dokumentacije za javnu nabavu 

- javno otvaranje ponuda 

- pregled i ocjena ponuda 

- ostali poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave. 
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III. 

Evidencijski broj nabave: JN2/2018 

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 330.000,00 kn 

Vrsta postupka javne nabave i zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave: 

otvoreni postupak javne nabave  na temelju članka 86. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi 

(N.N. br. 120/16). 

 

IV. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“ 

 

Točka 2. 

 

U cilju prijave projekta na natječaj Grada Poreča, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo 

sljedeću Odluku: 

 

„Daje se suglasnost Institutu za poljoprivredu i turizam, Poreč, Karla Huguesa 8, da može 

projekt „Centar za invazivne vrste (CIV)“ prijaviti na „Javni natječaj za financiranje 

programa  i projekata organizacija civilnog društva u području razvoja civilnog društva, 

kulture, zdravstva i socijalne skrbi“,  koji je raspisao Grad Poreč.“ 

 

 

 

          

 Zapisničar      Predsjednica Upravnog vijeća 

           

  

          Ljiljana Kajić                                                                 doc. dr. sc. Lidija Bagarić  

 


