
MUZEJ ZA UMJETNOST l OBRT 

ZAGREB, Trg Republike Hrvatske 10 

MUO broj: 56/7 

Zagreb, 29. siječnja 2021. 

Temeljem članka 197. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) ravnatelj Muzeja za 
umjetnost i obrt donosi 

ODLUKU O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA 

M~ZEJA ZA UMJETNOST l OBRT ZA JAVNU NABAVU 

ZA 2021. GODINU 

l. 
U stručno povjerenstvo za javnu nabavu Muzeja za umjetnost i obrt, kao javnog naručitelja, koje 

priprema i provodi postupke javne nabave temeljem Zakona o javnoj nabavi, imenuju se: 

l. Marina Lukić, str. prvostupnica ekonomije, voditelj službe prodaje 

2. Lada Bikić, dipl. iur., tajnik MUO 

3. dr. sc. Irma Huić, konzervator savjetnik arhitekt, voditelj službe održavanja objekata 

MUO 

ll. 
Ovlašteni predstavnici iz točke l. ove Odluke obvezuju se na pripremu i provedbu svih postupaka 

javne nabave roba, radova i usluga za Muzej za umjetnost i obrt, temeljem Zakona o javnoj nabavi, 

pripadajućih mu uredbi i temeljem Plana nabave MUO za 2021. godinu. 

lli. 
Obveze i ovlasti stručnog povjerenstva u otvorenom postupku javne nabave roba, radova i usluga 

su: 

- priprema i izrada dokumentacije za nadmetanje 

- objava poziva na nadmetanje u EOJN RH, 

- otvaranje, pregled i ocjena ponuda, 

- sastavljanje zapisnika o otvaranju te pregledu i ocjeni ponuda 

- sastavljanje prijedloga odluke o odabiru ili odluke o poništenju 

-dostava odluka sudionicima putem EOJN RH 

- nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi objaviti obavijest o sklopljenom ugovoru u EOJN NN u 

roku od 48 dana od dana sklapanja ugovora. 

Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja po potrebi će, osim otvorenog postupka javne nabave, 

provoditi: ograničeni, natjecateljski postupak uz pregovore, natjecateljski dijalog i pregovarački 

postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje, sukladno Zakonu o javnoj nabavi. 

IV. 

Ovlašteni predstavnici naručitelja iz točke l. ove Odluke nisu u sukobu interesa u smislu članka 76. 

Zakona o javnoj nabavi. 



v. 
Ovlašteni predstavnik iz točke l. podtočke 1. ima važeći certifikat u području javne nabave
Potvrdu o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave izdanu od 
Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, klasa: 406-01/16-06/152, ur.broj: 526-
06-02-02-02-01/1-19-4 od 25. veljače 2019. (valjanost certifikata: 15.03. 2019.-15.03.2022.) i time 
je ispunjena zakonska obveza da najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja mora 
posjedovati važeći certifikat u području javne nabave (čl. 197. st. 4. Zakona o javnoj nabavi). 
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