
Na temelju članka 50. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ te članka 15. 

stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016 i 114/2022), Upravno vijeće 

Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ (dalje u tekstu: Centar) na 20. sjednici održanoj 

dana 30. prosinca 2022. godine donijelo je 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI 

POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE 

Članak 1. 

U Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Centra za profesionalnu 

rehabilitaciju „Zagreb“ klasa: 012-03/20-01/1 urbroj: 693-04-20-1 od 9. studenog 2020. godine 

u članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi: 

„(3) Na sadržaj, rok donošenja i objavu plana nabave primjenjuju se odredbe zakona i 

podzakonskih propisa.“ 

Stavak 4. briše se. 

Stavak 5. briše se. 

Članak 2. 

(1) U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 „(1) Ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda i u postupku javnog 

prikupljanja ponuda dostavljaju se neposrednom predajom, putem ovlaštenog pružatelja 

poštanskih usluga ili druge odgovarajuće kurirske službe, a ponude u postupku izravnog 

ugovaranja mogu se, pored navedenih načina, dostaviti i elektroničkom poštom.“ 

(2) U članku 10. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase: 

„(3) Ponude se dostavljaju do isteka roka za dostavu ponuda na adresu navedenu u 

pozivu na dostavu ponuda. 

 (4) U postupcima jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 2.650,00 eura 

ovlašteni predstavnici naručitelja ne smiju otvarati ponude prije isteka roka za dostavu ponuda. 

 (5) Tijekom pregleda i ocjene ponuda moguće je tražiti pojašnjenja i upotpunjavanje 

u vezi s dokumentima traženim u pozivu na dostavu ponuda, odnosno elemenata ponude. 

    (6) Postupanje sukladno stavku 5. ovoga članka ne smije dovesti do pregovaranja u 

vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.“ 

Članak 3. 

U članku 11. stavku 3. iza točke dodaje se nova rečenica koja glasi „Presliku zapisnika o 

otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda naručitelj dostavlja ponuditelju na njegov zahtjev.“ 

Stavak 7. mijenja se i glasi: 



„(7) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude dostavlja se bez odgode svim ponuditeljima 

na dokaziv način, i obavezno sadrži podatke o naručitelju, predmet nabave za koji se donosi 

odluka, cijenu odabrane ponude i naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje 

ugovora o nabavi te datum donošenja i potpis odgovorne osobe.“ 

Iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi: 

„(10) Dostavom odluke o odabiru odnosno poništenju na dokaziv način ponuditeljima 

smatra se i njena objava na internetskim stranicama naručitelja i/ili web servisu. Odluka 

objavljena na internetskim stranicama naručitelja mora ostati vidljiva najmanje 15 dana od dana 

njenog objavljivanja.“ 

Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 11. mijenja se i glasi: 

„(11) Protiv odluke o odabiru ili poništenju nije moguće podnijeti žalbu Državnoj 

komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.“ 

Iza stavka 11. dodaje se stavak 12., koji glasi: 

„(12)      U postupku izravnog ugovaranja ne donosi se odluka o odabiru najpovoljnije 

ponude, već se odabir očituje potpisom ravnatelja na narudžbenici odnosno ugovoru.“ 

Članak 4. 

Iza članka 15. dodaje se novi članak 15.a koji glasi: 

„Članak 15.a 

(1) Naručitelj smije izmijeniti ugovor o nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja 

novog postupka jednostavne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 

1. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljiv naručitelj nije mogao 

predvidjeti 

2. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora 

3. svako povećanje cijene nije veće od 50 % vrijednosti prvotnog ugovora. 

(2) Naručitelj smije izmijeniti ugovor o nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja 

novog postupka jednostavne nabave radi nabave dodatnih radova, usluga ili robe od prvotnog 

ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu bili uključeni u prvotnu nabavu, ako 

promjena ugovaratelja: 

1. nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi za 

međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s postojećom opremom, uslugama ili instalacijama 

koje su nabavljene u okviru prvotne nabave, i 

2. prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručitelja. 

(3) Svako povećanje cijene do kojeg dođe primjenom postupka iz stavka 2. ovog članka ne 

smije biti veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora. 

(4) Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje iz stavka 1. točka 3. i stavka 

3. ovoga članka procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena. 



(5) Naručitelj smije izmijeniti ugovor o nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja 

novog postupka jednostavne nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s novim 

ugovarateljem koje je posljedica: 

1. općeg ili djelomičnog pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, 

uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugog gospodarskog 

subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, 

pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora te da nema za cilj 

izbjegavanje primjene ovoga Pravilnika 

2. obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima. 

(6) Naručitelj smije izmijeniti ugovor o nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja 

novog postupka jednostavne nabave ako izmjene, neovisno o njihovoj vrijednosti, nisu 

značajne. 

(7) Izmjena ugovora o nabavi tijekom njegova trajanja smatra se značajnom ako njome 

ugovor postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog. 

(8) Izmjena se u svakom slučaju smatra značajnom ako je ispunjen jedan ili više sljedećih 

uvjeta: 

1. izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili 

prihvaćanje drugih natjecatelja od onih koji su prvotno odabrani ili prihvaćanje ponude 

različite od ponude koja je izvorno prihvaćena ili privlačenje dodatnih sudionika u postupak 

jednostavne nabave 

2. izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist ugovaratelja na način koji 

nije predviđen prvotnim ugovorom 

3. izmjenom se značajno povećava opseg ugovora 

4. ako novi ugovaratelj zamijeni onoga kojemu je prvotno naručitelj dodijelio ugovor, osim 

u slučajevima iz stavka 5. ovog članka.“. 

Članak 5. 

U cijelom tekstu Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave riječi „20.000,00 kuna“ 

zamjenjuju se riječima „2.650,00 eura“, riječi „100.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima 

„13.270,00 eura“, riječi „200.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „26.540,00 eura“, riječi 

„500.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „66.360,00 eura“. 

Prijelazne i završne odredbe  

Članak 6. 

(1) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na postupke nabave pokrenute od dana njegova stupanja 

na snagu. 



(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Centra, 

osim članka 5. ovog Pravilnika koji stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u 

Republici Hrvatskoj. 

KLASA: 012-03/20-01/1 

URBROJ: 693-03-22-3 

Zagreb, 30. prosinca 2022. 

       PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

         Željkica Šemper 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Centra dana 30. prosinca 2022., a stupio je na 

snagu 7. siječnja 2023.. 

        RAVNATELJ 

          Josip Držaić 


