
 

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 

1/12., 1/13., i 3/13.-pročišćeni tekst), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada 

Koprivnice, dana 27.10.20l6. godine, donio je 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju ponude za nabavu glazbenih instrumenata za potrebe  

Umjetničke škole Fortunat Pintarić  

 

I. 

 

 Za nabavu glazbenih instrumenata za potrebe Umjetničke škole Fortunat Pintarić,  

prihvaća se ponuda Euro-unit d.o.o., Ulica braće Graner 8, 40 000 Čakovec,  od 24.10.2016. 

godine, u iznosu od 10.855,32 kn slovima (slovima: desettisućaosamstopedesetpetkuna i 

tridesetidvijelipe) u koju cijenu nije uračunat PDV-e. 

 

 

II. 

 

 Sredstva iz točke I. ovog Zaključka, planirana su u Proračunu Grada Koprivnice za 

2016. godinu: pozicija 1943 i 5385, konto 4226 – sportska i glazbena oprema. 

 

 

III. 

 

 Za nabavu glazbenih instrumenata iz točke I. ovog Zaključka, Grad Koprivnica 

sklopit će ugovor s tvrtkom Euro-unit d.o.o., a kojim će se urediti međusobna prava i 

obaveze. 

 

 

KLASA: 402-08/16-01/0039 

URBROJ: 2137/01-04/5-16-12 

Koprivnica, 27. listopada 2016. 

 

 

 

 

                  ZAMJENIK KOJI OBNAŠA  

     DUŽNOST GRADONAČELNIKA: 

             

                   Mišel Jakšić, dipl. oec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

Na temelju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 

ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2016. godinu u školama na području Grada Koprivnice, 

a u skladu sa Proračunom Grada Koprivnice za 2016. godinu osigurana su sredstva za nabavu 

glazbenih instrumenata za potrebe Umjetničke škole Fortunat Pintarić. Nabava glazbenih 

instrumenata financirat će se dijelom iz decentraliziranim sredstvima, a dijelom iz ostalih 

sredstava Umjetničke škole Fortunat Pintarić.  

Temeljem odredbi Pravilnika o provođenju postupka nabave za robu i usluge  

procijenjene vrijednosti do 200.000 kuna i radova do 500.000,00 kuna u Gradu Koprivnici 

provedena je bagatelna nabava pod rednim brojem 81/16. BN. 

 Člankom 7. Pravilnika o provođenju postupka nabave za robu i usluge  procijenjene 

vrijednosti do 200.000 kuna i radova do 500.000,00 kuna u Gradu Koprivnici utvrđeni su 

kriteriji za odabir najpovoljnije ponude. Tijekom srpnja 2016. godine Grad Koprivnica 

proveo je bagatelnu nabavu za nabavu glazbenih instrumenata za potrebe Umjetničke škole 

Fortunat. Nakon provedenog postupka sklopljen je ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem te 

je izvršena dostava naručenih instrumenata. Budući da je procijenjena vrijednost nabave bila 

61.800,00 kn bez PDV-a, sklopljen je ugovor za nabavu glazbenih instrumenata u iznosu 

42.381,04 kn bez PDV-a te budući da nisu utrošena sva sredstava predviđena nabavom i zbog 

naknadno ukazane potrebe za dva glazbena instrumenta pokrenut je postupak za nabavu  

dodatnih glazbenih instrumenata. Iznos neutrošenih sredstava iznosi 19.418,96 kn bez PDV-

a. 

 Dana 19.10.2016. godine ponovo je upućen poziv za prikupljanje ponuda za nabavu 

glazbenih instrumenata za potrebe Umjetničke škole Fortunat Pintarić na adresu tri 

ponuditelja i to: Euro- unit d.o.o. iz Čakovca, Brasseraj j.d.o.o. iz Dubrove Križovljanske i 

Melodija music shop iz Zagreba.  

           Ponuditelj Euro-unit d.o.o. dostavio je ponudu u za to predviđenom roku, koja je 

ujedno i jedina zaprimljena ponuda, te je nakon pregleda i ocjene ponuda utvrđeno da jedina 

zaprimljena ponuda zadovoljava uvjetima i zahtjevima iz poziva za dostavu ponude te da je 

ponuditelj dokazao sposobnost. Cijena ponude iznosi 10.855,32 kuna bez PDV-a što je u 

skladu s procijenjenom vrijednosti (neutrošenim sredstvima) nabave te je kao takva 

prihvatljiva.  

S obzirom na navedeno predlaže se zamjeniku koji obnaša dužnost gradonačelnika 

Grada Koprivnice Mišelu Jakšić, dipl. oec. donošenje Zaključak o prihvaćanju ponude za 

nabavu glazbenih instrumenata za potrebe Umjetničke škole Fortunat Pintarić. 

         

            

    

Nositelj izrade i predlagatelj akta: 

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti  

i europske poslove: 

 

 

Pročelnik: 

Darko Ledinski, prof. 


