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Uputa o pravnom lijeku:
Nezadovoljna strana može, pod uvjetima utvrđenim člankom 141. i 145. Zakona o javnoj nabavi
(NN broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka
javne nabave ako ima ili je imala pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi, ako je
pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnog prava u provedenom
postupku.
Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
Rok za žalbu je 5 dana od dana primitka ove Odluke sukladno članku 146. stavak 1. točka 4.
Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
KOJI OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA:
Tomislav Boljar, emba, v.r.
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Duga Resa, 12.srpnja 2016.godine

138.
Na temelju članka 5. Pravilnika o stipendiranju studenata i odobravanju jednokratnih potpora
darovitim studentima (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 07/09, 07/10, 07/11, 01/15 i 5/15)
zamjenik gradonačelnika koju obnaša dužnost gradonačelnika dana 16. lipnja 2016. godine
donosi:
ODLUKU
o dodjeli jednokratne potpore Tinu Živčiću
Članak 1.
Tinu Živčiću iz Duge Rese, Augusta Šenoe 11, OIB: 95703284329, članu Streljačkog kluba
Duga Resa, odobrava se jednokratna novčana potpora u iznosu od 1000,00 kn za troškove
natjecanja i treninga, a koje je imao u ostvarenju sportskih rezultata kao što su osvajanje mjesta
državnog prvaka – kadeti te srebrne medalje u juniorskom natjecanju i drugo u razdoblju od
siječnja do lipnja 2016.godine.
Članak 2.
Navedeni iznos isplatit će se na žiro račun otvoren kod Karlovačke banke,
IBAN: HR 1324000083111014766,
a sredstva su osigurana u Proračunu Grada Duge Rese za 2016. godinu: Program javnih
potreba u školstvu – iznad standarda Grada Duge Rese – P1010, razdjel 003 glava 00305
konto 37215-T101004
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada
Duge Rese.
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