
                                
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM 

    PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU  

            KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 

    Magistratska 1, 49000 Krapina, tel: 049/315-060 

KLASA: 351-01/15-01/39 

URBROJ: 2140-18-15-1 

Krapina, 26. ožujka 2015.                                       

 
 
           Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti Javne 

ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske 

županije (KLASA: 351-01/14-01/23 URBROJ: 2140-18-14-1 od 23. srpnja 2014. godine) i 

članka 23. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na 

području Krapinsko-zagorske županije (Klasa: 351-01/06-01/02, Urbroj: 2140-08-06-1, Klasa: 

351-01/09-01/08 Urbroj: 2140-18-09-4 i Klasa: 351-01/10-01/23, Urbroj. 2140-18-10-2) 

ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 

Krapinsko-zagorske županije donosi 

 
            ODLUKU 

O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI 
USLUGE IZRADE EDUKATIVNH PROGRAMA ZA ŠKOLU U PRIRODI 

ZA POTREBE CENTRA ZA PRIRODU „ZAGORJE“ U RADOBOJU. 
 

I. 
Podaci o naručitelju: 
- naziv, sjedište i adresa: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 
na području Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1 
- OIB:12225295469 
 

II. 
Predmet nabave je usluga izrade edukativnih program za školu u prirodi za potrebe Centra za 

prirodu Zagorje u Radoboju. 
 

III. 
Procijenjena vrijednost nabave je 43.100,00 kuna (bez PDV-a). 
 

IV. 
Sredstva za nabavu osiguravaju se u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim 
vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije. 

 
 

V. 
Postupak nabave će se provesti slanjem poziva na dostavu ponude na adresu 3 (tri) 
gospodarska subjekta temeljem članka 6. stavka Pravilnika o provedbi postupka nabave 



bagatelne vrijednosti u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na 
području Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 351-01/14-01/23,URBROJ: 2140-18-14-1). 
 

VI. 
U Povjerenstvo za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti imenuju se slijedeći 
radnici Javne ustanove i Upravnog odjela za financije, proračun  i javnu nabavu KZŽ: 
1. Petra Šemnički, mag. oecol. et prot. nat. stručna suradnica u Javnoj ustanovi za upravljanje 

zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije,  
2. Ivan Malogorski, čuvar prirode u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim 

vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije, 
3. Nevenka Puljko,oec, viši stručni referent za plansko-analitičke poslove u Upravnom odjelu 

za financije, proračun i javnu nabavu KZŽ. 
 

VII. 
Članovi Povjerenstva za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti koordiniraju 
pripremu i provođenje postupka bagatelne nabave, sudjeluju u pripremi dokumentacije za 
nadmetanje, otvaraju ponude, sudjeluju u pregledu i ocjeni ponuda i obavljaju ostale poslove 
u vezi s postupkom bagatelne nabave. 
Članovi Povjerenstva za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za svoj rad 
odgovaraju odgovornoj osobi Naručitelja. 
 

VIII. 
Odgovorna osoba Naručitelja je ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije Dijana Hršak. 
 
 

 

                                                                           Ravnateljica: 
                                                                          Dijana Hršak, dipl.ing 

 

Dostaviti:  
1. Članovima Povjerenstva iz točke VI. ove Odluke, 
2. Arhiva, ovdje. 
 
 
 

 

 

 

 


