
 

Temeljem čl. 24. st.3. Zakona o javnoj nabavi NN NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 i čl. 4 Statuta 

Udruge Europske sveučilišne igre Zagreb-Rijeka 2016. Koordinacija donosi, u Zagrebu dana 5. 

travnja 2016. godine, 

ODLUKU 

o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne nabave koje 

provodi Udruga Europske sveučilišne igre Zagreb-Rijeka 2016 

I 

Udruga Europske sveučilišne igre Zagreb Rijeka 2016, Trg Dražena Petrovića 1, Zagreb, OIB: 

4737815873, obveznik je Zakona o javnoj nabavi sukladno čl.5 Zakona. 

II 

Ovom odlukom imenuju se ovlašteni predstavnici naručitelja za sve postupke koje Udruga 

Europske sveučilišne igre Zagreb-Rijeka 2016 provodi u tijeku 2016. godine. 

III 

Ovlašteni predstavnici Naručitelja u postupku javne nabave su: 

1. Ivana Aničić, ovlašteni predstavnik Naručitelja sa završenim specijalističkim 

programom izobrazbe u području javne nabave; 

2. Marko Žunić, glavni tajnik udruge Europske sveučilišne igre Zagreb-Rijeka 2016.; 

3. Zrinko Čustonja, predsjednik udruge Europske sveučilišne igre Zagreb-Rijeka 2016; 

4. Andrej Krbec, suradnik za pravne poslove udruge Europske sveučilišne igre Zagreb-

Rijeka 2016.. 

IV 

Ovlašteni predstavnici naručitelja pripremaju i provode postupke javne nabave sukladno 

važećim odredbama Zakona o javnoj nabavi.  

Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika u otvorenom postupku javne nabave roba, radova i 

usluga su: 



 

- priprema i izrada dokumentacije za nadmetanje, kao podlogu za izradu ponuda, 
temeljem Uredbe o načinu izrade i postupanja s dokumentacijom za nadmetanje i 
ponudama („Narodne novine“, broj 10/12.); 

- objava poziva za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave „Narodnih 
novina“; 

- vođenje evidencije o traženju dokumentacije za nadmetanje; 
- sastavljanje upisnika o zaprimanju ponuda; 
- sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda; 
- sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda; 
- sastavljanje prijedloga odluke o odabiru ponude; 
- nakon sklapanja ugovora o nabavi objaviti obavijest o sklopljenom ugovoru u 

Elektroničkom oglasniku javne nabave „Narodnih novina“, u roku od 48 dana od 
dana sklapanja ugovora. 

V 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Udruge 

Europske sveučilišne igre Zagreb-Rijeka 2016. 

 

 Predsjednik 

M.P. Europske sveučilišne igre Zagreb-Rijeka 
2016. 

 
____________________ 

 doc. dr. sc. Zrinko Čustonja 
 

 

 


