
 

        
         
REPUBLIKA HRVATSKA           
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA                        
GRAD GOSPIĆ 
GRADONAČELNIK 
KLASA: 011-01/17-01/2 
URBROJ: 2125/01-02-22-05 
Gospić, 13. prosinca 2022. godine 
 
 
                            GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA 
 
PREDMET:  Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi 
                     postupaka jednostavne nabave Grada Gospića 
  - na razmatranje i donošenje – dostavlja se –  
 
Poštovani, 
 

na temelju  članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 
5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-p.t., 7/15, 1/18, 3/20 i 1/21) dostavljam Vam prijedlog Pravilnika o 
izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Gospića, na 
razmatranje i donošenje. 
 
PRAVNA OSNOVA 
 

• Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 
57/22, 88/22) 

• Odluka o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 
85/22) 

• Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 122/22) 
• Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave izdane od Ministarstva gospodarstva i 

održivog razvoja, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave (datum izdavanja: rujan 2022.) 
• Statut Grada Gospića  („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br: 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 

3/13  p.t., 7/15, 1/18, 3/20 i 1/21.) 
 

RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA 
 
Grad Gospić javni je naručitelj i obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 

br. 120/16, 122/22). 
Člankom 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 122/22) propisano je da 

se taj Zakon ne primjenjuje na nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene 
vrijednosti manje od 26.540,00 eura i radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Coat_of_arms_of_Croatia.svg


2 
 

Člankom 15. stavkom 2. istoga Zakona propisano je da pravila, uvjete i postupke jednostavne 
nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnosti 
primjene elektroničkih sredstava komunikacije. 

Stoga je, na temelju navedenog članka Zakona o javnoj nabavi Grad Gospić izradio i na 
sjednici Gradskog vijeća dana 15. 3. 2017. godine donio Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne 
nabave Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 01/17). 

Međutim, u cilju usklađenja sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici 
Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 57/22, 88/22), Hrvatski sabor 3.10.2022. godine donio je Zakon o 
Izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi koji je stupio na snagu 11.10.2022. godine. 

Sukladno navedenom, naručitelji su obvezni uskladiti svoje opće akte s odredbama 
navedenih izmjena Zakona. 

 
Financijska sredstva potrebna za provedbu akta 
 

Za provedbu ovog akta  nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Grada Gospića. 
  

Slijedom svega naprijed navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića donošenje 
predmetnog Pravilnika. 
 

S poštovanjem, 
 
                          GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 

 
               Karlo Starčević 
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Na temelju članka 15. stavka2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br.120/16, 114/22) 
i članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 
3/13-p.t., 7/15, 1/18, 3/20 i 1/21), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 
___________ godine, donosi 
 

P R A V I L N I K 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi  
postupaka jednostavne nabave Grada Gospića 

 
 

Članak 1. 
U Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Gospića („Službeni vjesnik 

Grada Gospića“ br. 1/17) u članku 1. stavku 1. riječi: „200.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: 
„26.540,00 eura“, riječi: „500.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „66.360,00 eura“, iza riječi: 
„120/16“ dodaje se riječ: „114/22“. 
 

Članak 2. 
U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Grad Gospić objavljuje Plan nabave na internetskim stranicama Grada Gospića i u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku od osam dana od dana donošenja.“ 
 

Stavak 3. mijenja se i glasi: 
„Sve izmjene i dopune plana nabave Grad Gospić objavljuje na internetskim stranicama Grada 
Gospića i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku od osam dana od dana 
donošenja.“. 
 

U stavku 5. riječi: „20.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima:„2.650,00 eura“. 
 

Stavak 6. mijenja se i glasi: 
„Za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost roba, usluga i radova do 9.290,00 eura, u plan 
nabave unose se podaci o evidencijskom broju nabave, predmetu nabave, brojčanoj oznaci predmeta 
nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV), procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka i 
financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU.“. 
 

U stavku 7.riječi:„70.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „9.290,00 eura“, riječi: „200.000,00 
kuna“ zamjenjuju se riječima:„26.540,00 eura, a riječi: „500.000,00“zamjenjuju se riječima:66.360,00 
eura“, 

Iza riječi: „okvirnog sporazuma“ dodaju se riječi: „ financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz 
fondova EU“. 

 
Članak 3. 

U članku 5., stavku  3., riječi:„(Prilog 1)“, brišu se. 
 

Članak 4. 
U članku 6. stavku 1. riječi: „70.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „9.290,00 eura“, riječi: 

„200.000,00“ zamjenjuju se riječima:„26.540,00 eura“ a riječi: „500.000,00 zamjenjuju se 
riječima:„66.360,00 eura“. 
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U stavku 3. riječi: „(Prilog 2)“, brišu se. 
 

Članak 5. 
U članku 7. stavku 1. riječi: „70.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima „9.290,00 eura“, riječi: 

„200.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima:„26.540,00 eura“  riječi: „500.000,00“ zamjenjuju se riječima: 
66.360,00 eura“„ a riječi: (Prilog 3)„ brišu se. 

 
Stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Gradonačelnik internom odlukom iz prethodnog stavka ovog članka određuje njihove obveze i 
ovlasti u postupcima jednostavne nabave. Najmanje jedan član stručnog povjerenstva mora imati 
važeći certifikat iz područja javne nabave.“. 
 

Stavak 3. briše se. 
 

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4. 
 

Članak 6. 
U podnaslovu:Provedba postupka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 

kuna,  riječi: „70.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima:„9.290,00 eura“. 
 

Članak 7. 
U članku 8. stavku 1. riječi: „70.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima:„9.290,00 eura“. 

 
Stavak 4. mijenja se i glasi: 

„Narudžbenicu potpisuje Gradonačelnik“. 
 
 U stavku 6. riječi: „20.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „2.650,00 eura“. 
 

Članak 8. 
U podnaslovu Provedba postupka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili 

veće od 70.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 (500.000,00) kuna, riječi:„70.000,00 kuna“ 
zamjenjuju se riječima „9.290,00 eura“, a riječi:„200.000,00 (500.000,00) kuna“ zamjenjuju se 
riječima:„26.540,00 eura (66.360,00 eura)“. 

 
Članak 9. 

U članku 9. stavku 2. riječi „70.000,00 kuna“zamjenjuju se riječima „9.290,00 eura“, a riječi: 
„200.000,00 (500.000,00) kuna“ zamjenjuju se riječima „26.540,00 eura (66.360,00 eura)“. 

Stavak 4., briše se. 
 

Članak 10. 
U članku 11. stavku 1. riječi:„70.000,00“ zamjenjuju se riječima:„9.290,00 eura“,  

riječi:„200.000,00“ zamjenjuju se riječima:„26.540,00 eura“ a riječi:„500.000,00“ zamjenjuju se 
riječima:„66.360,00 eura“. 

 
Stavak 3., briše se. 

 
Članak 11. 

U članku 14., stavku 2., riječi: „(Prilog 4)“ brišu se. 
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Članak 12. 
U članku 15., stavku 2., riječi: „(Prilog 5)“ i  riječi: „(Prilog 6)“ brišu se. 

 
Članak 13. 

U članku 16. stavci 3. i 4. se brišu. 
 

Članak 14. 
 Ostale odredbe Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 1/17) ostaju nepromijenjene. 
 
 

                                                               Članak 15. 
 Postupci jednostavne nabave koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika  
dovršit će se sukladno odredbama ovog Pravilnika. 
 

Članak 16. 
Ove Izmjene i dopune Pravilnika objavit će se  u „Službenom vjesniku Grada Gospića“, a 

stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine. 
 

 
                                     PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                                              GRADA GOSPIĆA 
 
                                                                                               Ana Marija Zdunić, mag. iur., v.r 

 
 


	U članku 8. stavku 1. riječi: „70.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima:„9.290,00 eura“.

