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Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima za provođenje 
„jednostavne“ nabave naručitelja Grada Buzeta 

 
 

1. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE OVOG AKTA 
 
Člankom 15. novog Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016.), 
utvrđena je obveza svih javnih naručitelja, uključivo i jedinica lokalne samouprave, da 
donesu novi opći akt kojim će se utvrditi pravila, uvjeti i postupci za provođenje 
jednostavne nabave uzimajući u obzir načela javne nabave i mogućnost primjene 
elektroničkih sredstava komunikacije. 
 
Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima za provođenje „jednostavne“ nabave 
donesen je 13. srpnja 2017. i objavljen u Službenim novinama Grada Buzeta broj 
6/2017. 
 
Primjenom prethodno navedenog pravilnika u proteklom razdoblju, nametnula se 
potreba za izmjenama pojedinih odredbi Pravilnika s ciljem  pojednostavljenja 
postupaka jednostavne nabave izmjenom procedura i vrijednosnih pragova unutar 
jednostavne nabave, utvrđivanja rokova čuvanja dokumentacije o provedenim 
postupcima, omogućavanje dijeljenja predmeta nabave na grupe s ciljem 
omogućavanja dostupnosti jednostavne nabave većem broju gospodarskih 
subjekata, dopunjavanje pravilnika novim odredbama za izuzeća, te terminološko 
usklađenje izraza koji se koriste u pravilniku. 
 
Donošenjem predloženog novog pravilnika, stavio bi se izvan snage važeći Pravilnik 
o pravilima, uvjetima i postupcima za provođenje „jednostavne“ nabave naručitelja 
Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta broj 6/2017.). 

 
2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE 

KOJE ĆE NASTATI  NJEGOVIM DONOŠENJEM 
 
O Nacrtu novog Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima za provođenje 
jednostavne nabave naručitelja Grada Buzeta ovim postupkom provodi se 
savjetovanje sa zainteresiranom javnosti sukladno člancima 8. i 9. Odluke o 
ostvarivanju prava na pristup informacijama („Službene novine Grada Buzeta“, broj 
2/2014.) u trajanju od najmanje 30 dana tj. savjetovanje s javnosti će trajati od 16. 
studenog 2018. do 17. prosinca 2018. u kojem razdoblju svi zainteresirani mogu 
dati svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt novog pravilnika. Iste će se po okončanju 
postupka savjetovanja razmotriti i po potrebi odgovarajuće implementirati u prijedlog 
akta koji se upućuje Gradskom vijeću na donošenje. 
 
Sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi jednostavnom nabavom smatra se 
nabava roba, radova i usluga čija je procijenjena vrijednost do 200.000,00 kuna za 
robe i usluge, te do 500.000,00 kuna za radove, sve bez uključenog poreza na 
dodanu vrijednost. Jednostavne nabave ispod navedenih vrijednosnih pragova, javni 
naručitelji  uređuju vlastitim općim aktom tj. Pravilnikom.  
 
Primjenom istog kroz protekli vremenski period od donošenja do danas, nametnula 
se potreba pojednostavljenja postupaka jednostavne nabave izmjenom procedura i 
vrijednosnih pragova unutar jednostavne nabave, utvrđivanja rokova čuvanja 
dokumentacije o provedenim postupcima, omogućavanja dijeljenja predmeta nabave 



na grupe s ciljem omogućavanja dostupnosti jednostavne nabave većem broju 
gospodarskih subjekata, dopunjavanje pravilnika novim odredbama za izuzeća, te 
terminološko usklađenje izraza koji se koriste u pravilniku. 
 
Po donošenju Izmjena i dopuna pravilnika, sukladno Zakonu o javnoj nabavi Služba 
za opće poslove obvezna je Pravilnik objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada 
Buzeta, te dostaviti u odgovarajuće registre sukladno članku 8. stavku 2. Odluke o 
ostvarivanju prava na pristup informacijama kojima raspolaže Grad Buzet („Službene 
novine Grada Buzeta“, broj 2/2014.). Isti se predlaže dostaviti svim službenicima 
Grada Buzeta radi pravovremenog informiranja i postupanja po istom. 

 
3. PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU 

AKTA 
 

Financijska sredstva za provedbu ovog akta nisu potrebna. 
 

 
         PROČELNIK   

        Elvis Šterpin 
 


