Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) i čl. 19. u svezi čl. 24. i
čl. 22. Statuta Županijske uprave za ceste Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na prijedlog
ravnatelja na svojoj_______________ sjednici donosi:

NACRT II. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PROVEDBI
POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Upravno vijeće Županijske uprave za ceste je 5. lipnja 2017.g. na svojoj 31. sjednici donijelo Pravilnik o
provedbi postupaka jednostavne nabave, broj 05-691/2017 i na svojoj 5. sjednici I. Izmjene i dopune
pravilnika o provedbi postupka javne nabave, broj 05-159/2018 (u daljem tekstu: Pravilnik).
Članak 2.
Ovim II. Izmjenama i dopunama mijenjaju se i dopunjuju odredbe navedenog Pravilnika i to kako slijedi.
Ovim II. Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave mijenja se drugi
stavak članka 5. navedenog Pravilnika (pod odjeljkom Provedba postupka jednostavne nabave čija je
procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna):
„ Narudžbenica sadrži podatke o: naručitelju, vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu
specifikaciju jedinica mjere, količini, jediničnoj cijeni, pdv-u, ukupnoj cijeni, roku i mjestu izvođenja
radova/isporuke robe/pružanja usluge, gospodarskom subjektu-dobavljaču.“
te isti sada glasi :
„Narudžbenica najmanje sadrži podatke:
- o naručitelju,
- vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju
- jedinicu mjere, količinu, jediničnu cijenu te ukupnu cijenu.“
U ostalom dijelu ovaj članak ostaje neizmijenjen.
Članak 3.
Ovim II. Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave dodaje se novi
odjeljak: Izuzeća od primjene postupka jednostavne nabave i dodaje se novi članak pod rednim brojem
17 Pravilnika te isti glasi :
„ Iznimno, izvan postupanja utvrđenog ovim Pravilnikom, a ovisno o prirodi predmeta nabave i razini
tržišnog natjecanja, nabava se može ugovoriti izravno temeljem jedne (1) ponude i to u sljedećim
slučajevima:
- kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava,
uključujući prava intelektualnog vlasništva ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt,
- za nabavu javnobilježničkih usluga, odvjetničkih usluga, zajmova i kredita zdravstvenih usluga,
socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzervatorskih usluga, usluga vještaka, hotelskih i restoranskih

usluga, usluga cateringa, konzultantskih usluga, programskog materijala namijenjenog za
audiovizualne medijske usluge,
- za dodatne radove čija ukupna vrijednost ne smije prijeći 30% vrijednosti osnovnog ugovora, koji nisu
bili uključeni u početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su zbog nepredviđenih okolnosti postali nužni
za izvođenje radova opisanih u njima, pod uvjetom da se ugovor sklopi s gospodarskim subjektom koji
izvršava osnovni ugovor,
- za dodatne usluge čija ukupna vrijednost ne smije prijeći 30% vrijednosti osnovnog ugovora, koje
nisu bile uključene u početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su zbog nepredviđenih okolnosti postale
nužne za pružanje usluga opisanih u njima, pod uvjetom da se ugovor sklopi s gospodarskim subjektom
koji izvršava osnovni ugovor,
- za dodatne isporuke robe od dobavljača iz osnovnog ugovora ako bi promjena dobavljača obvezala
javnog naručitelja da nabavi robu koja ima drugačije tehničke značajke što bi rezultiralo nesukladnošću
ili nerazmjernim tehničkim poteškoćama u radu i održavanju,
- kod provedbe nabave koja zahtijeva žurnost, te u ostalim opravdanim slučajevima po Odluci
Naručitelja.“
Članak 4.
Ovim II. Izmjenama i dopunama Pravilnika u odjeljku Žurna nabava mijenjaju se redni brojevi
dosadašnjih članka 17. i 18. Pravilnika te isti sada postaju članak 18. i članak 19.
U ostalom dijelu ovi članci ostaju neizmijenjeni.
Članak 5.
Dodaje se novi odjeljak Izvršenje i izmjene ugovora o nabavi i dodaje se novi članak pod rednim brojem
20 Pravilnika te isti glasi:
„1) Naručitelj je dužan vršiti kontrolu izvršenja sklopljenih ugovora.
2) Izmjene ugovora o nabavi koje bi dovele do povećanja ugovorenog iznosa moguće su u slučaju kad
je ukupna vrijednost svih izmjena bez PDV-a manja od 30% iznosa osnovnog ugovora o nabavi bez PDVa, pod uvjetom da to ne mijenja pravnu prirodu ugovora o nabavi i da se time ne prelaze vrijednosti na
koje se primjenjuje ovaj Pravilnik i Zakon o javnoj nabavi.“
Članak 6.
Ovim II. Izmjenama i dopunama Pravilnika u odjeljku Evidencija jednostavne nabave mijenja se redni
broj članka 19. u članak 21. te se postojeći tekst:
„Naručitelj je obvezan voditi evidenciju jednostavne nabave u kojoj se navodi:
- osoba koja je izdala narudžbenicu/pokrenula nabavu
- ugovorena vrijednost nabave
- izvršena vrijednost nabave
- podaci o gospodarskom subjektu“ mijenja i sada glasi:
„Evidencija sklopljenih ugovora vodi se u Registru ugovora na Elektroničkom oglasniku javne nabave i
web stranici Županijske uprave za ceste sukladno Zakonu o javnoj nabavi.“

Članak 7.
Ovim II. Izmjenama i dopunama Pravilnika u odjeljku Završne odredbe mijenjaju se redni brojevi
dosadašnjih članka 20. i 21. Pravilnika te isti sada postaju članak 22. i članak 23.
U ostalom dijelu ovi članci ostaju neizmijenjeni.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Ove II. Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave stupaju na snagu danom
objave na Oglasnoj ploči Županijske uprave za ceste.
Danom stupanja na snagu ovih II. Izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne
nabave prestaju važiti odredbe Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave od 5.lipnja
2017.g., br.05-691/2017 i njegove Izmjene i dopune od 30. siječnja 2018.g, br. 05-159/2018 u dijelu
koji je izmijenjen i dopunjen ovim II. Izmjenama i dopunama.
Sve ostale odredbe Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave od 5.lipnja 2017.g., br. 05691/2017 i njegovih Izmjena i dopuna od 30. siječnja 2018.g, br. 05-159/2018 ostaju na snazi.

Broj : 05Barilović, ________________________

Predsjednik upravnog vijeća:

Prilog ovih Izmjena i dopuna je Izvješće o provedenom postupku savjetovanja s javnošću u postupku
donošenja izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupaka javne nabave i pročišćeni tekst
Pravilnika sa svim izmjenama i dopunama.

Ovaj Pravilnik objavljen je na Oglasnoj ploči Županijske uprave za ceste ______________

