
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Županijski sud u Zadru, po predsjedniku suda Željku Đerđu, temeljem odredbe članka 

29. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 28/2013, 33/2015, 82/2015, 82/2016, 

67/2018, 126/2019, 130/2020 i 21/2022) , članka 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne 

novine" broj 120/2016) i Pravilnika Županijskog suda u Zadru o provedbi postupaka 

jednostavne nabave donosi 

 

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE 

 

- Javni naručitelj: Županijski sud u Zadru, Ulica plemića Borelli 9, Zadar 

- Predmet nabave: Nabava i postavljanje video nadzora u zgradi i na zgradi 

Županijskog suda u Zadru 

- Procijenjena vrijednost nabave: 92.800,00 kuna (bez PDV-a) 

- Izvor planiranih sredstava: Državni proračun 

- Vrsta postupka: Postupak javne nabave provodi se sukladno pravilima Pravilnika 

Županijskog suda u Zadru o provedbi postupaka jednostavne nabave 

- Stručno povjerenstvo za javnu nabavu: 

 -Antonija Jurlina, ravnateljica sudske uprave sa važećim certifikatom u 

području javne nabave 

 - Sanja Prosenica, sutkinja 

 - Ivana Festini, sudski savjetnik 

 

- Odgovorna osoba javnog naručitelja: 

 Željko Đerđ, predsjednik suda 

 
Republika Hrvatska 

Županijski sud u Zadru 
Ured predsjednika suda 

Zadar, Ulica plemića Borelli 9 
 
Poslovni broj: 41. Su-515/2022-5 
Zadar, 22. studeni 2022. 
 



 

- Zadatak stručnog povjerenstva je: 

a) priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko uvjeta vezanih uz predmet 

nabave, potrebnog sadržaja dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih 

specifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih dokumenata vezanih uz predmetnu 

nabavu, 

b) provedba postupaka jednostavne nabave: slanje Poziva na dostavu ponuda 

gospodarskim subjektima, objava na internetskim stranicama Naručitelja, otvaranje 

pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda, pregled i ocjena ponuda, 

odabir najpovoljnije ponude sukladno uvjetima propisanim dokumentacijom/uputama 

za prikupljanje ponuda, sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, rangiranje 

ponuda sukladno kriteriju za odabir ponuda, odabir najpovoljnije ponude sukladno 

kriteriju za odabir i uvjetima propisanim dokumentacijom/uputama za prikupljanje 

ponuda ili poništenje postupka. 

- Svi članovi stručnog povjerenstva javnog naručitelja potpisali su izjavu u smislu 

članka 80. Zakona o javnoj nabavi, te je ista objavljena na internatskoj stranici 

naručitelja. 

-Stručno povjerenstvo naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja, 

predsjedniku Županijskog suda u Zadru Željku Đerđu. 

 

Predsjednik suda 
                                                                                                                  Željko Đerđ 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
- Članovima ispitnog povjerenstva 
- Spis 
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