
Na temelju Pravilnika o provedbi nabave jednostavne vrijednosti u Muzejima Hrvatskog zagorja  i 
članka 36. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja ravnatelj Muzeja Hrvatskog zagorja dana 1. srpnja 2021. 
godine donosi: 

 
ODLUKU 

O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE  
 

I. 
 
Podaci o javnom naručitelju: Muzeji Hrvatskog zagorja, Samci 64, 49245 Gornja Stubica, tel. 

049/587888, fax: 049/587885, e-pošta: mhz@mhz.hr. 

II. 

Odgovorna osoba Naručitelja: Jurica Sabol, ravnatelj Muzeja Hrvatskog zagorja. 

III. 

Predmet nabave: izrada elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije dvorca Oršić (sanacija uslijed 
potresa), brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a 71240000-2. 
 

IV. 

Evidencijski broj nabave: JN-17/2021  

V. 

Procijenjena vrijednost nabave ukupno iznosi: 46.000,00 kn bez PDV-a, (slovima: četrdeset šest 

tisuća kuna i nula lipa bez PDV-a).   

VI. 

Izvor – način planiranih sredstava: Sredstva za nabavu osiguravaju se Ugovorom o korištenju 
sredstava Ministarstva kulture i medija i proračuna Muzeja Hrvatskog zagorja.  

  
VII. 

Odabrani postupak javne nabave i zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave: 

Postupak nabave vrši se sukladno Zakonu o javnoj nabavi i temeljem Pravilnika o provedbi nabave 

jednostavne vrijednosti u Muzejima Hrvatskog zagorja. Postupak nabave će se provesti slanjem 

poziva na dostavu ponude samo jednom gospodarskom subjektu zbog  umjetničkih razloga odnosno 

razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava na temelju posebnih zakona. 

 

VIII. 

Ovom Odlukom imenuju se ovlašteni predstavnici Naručitelja u postupku javne nabave u 

sljedećem sastavu: 

 

1. Bruno Kovačić, za predsjednika, koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, 

2. Lidija Kelemen, za člana, 

3. Vesna Marija Ivanić, za člana. 
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Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika iz točke VIII. Ove Odluke su sljedeće:  

- predstavnik naručitelja pod rednim brojem 2. je predstavnik naručitelja odgovoran za izradu 

dokumentacije o nabavi (DON) i tehničkih dijelova dokumentacije o nabavi, predstavnik 

naručitelja pod rednim brojem 1. odgovoran je za pregled i ocjenu ponuda, predstavnik 

naručitelja pod rednim brojem 3. prati izvršenje ugovora.  

IX. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Ur.broj:01-446/21 

 
Ravnatelj:  

Jurica Sabol 
 
 

 
Dostaviti: 

1. Članovima Povjerenstva iz točke VIII. ove Odluke, 
2. Za objavu na internetskim stranicama MHZ-a, 

3. Pismohrana. 

 

 

 

 

 

 

 


