
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  

 

OBRAZAC 
sudjelovanja u postupku savjetovanja s  javnošću o prijedlogu Pravilnika o provedbi jednostavne 

nabave na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu 

Naziv akta / dokumenta za koji se provodi savjetovanje: 
Pravilnik o provedbi jednostavne nabave na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu 

Nositelj izrade akta/dokumenta:  
Radna skupina Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 

Početak savjetovanja:  
16. 7. 2021. 

Završetak savjetovanja:  
16. 8. 2021. u 16,00 sati 

Podnositelj prijedloga i mišljenja  
(ime i prezime zaposlenika)   

Tin Weitner 

Načelni prijedlozi i mišljenje na prijedlog Pravilnika o 
provedbi jednostavne nabave na Sveučilištu u Zagrebu 
Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu 

 

Primjedbe na pojedine članke ili dijelove prijedloga 
Pravilnika o provedbi jednostavne nabave na Sveučilištu u 
Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu  
(prijedlog i mišljenje) 

Članak 13. 

Stavak 1. 

Predlažem da se posljednja stavka navedena kao izuzetak 
od primjene pravilnika: 

- specifične kemikalije i specifični laboratorijski pribor. 
 

Izmijeni kako slijedi: 

- specifične kemikalije, laboratorijski pribor i oprema 

Također predlažem da se doda sljedeća stavka kao izuzetak 
od primjene pravilnika: 

- zamjenski dijelovi i nadogradnje za postojeći laboratorijski 
pribor ili opremu 

OBRAZLOŽENJE: 

Navedeni izuzeci od provedbe pravilnika su nužni jer je bez 
njih značajno otežano provođenje jednostavne nabave u 
navedenim slučajevima, osobito u slučaju zamjenskih 
dijelova ili nadogradnje postojeće opreme kada često postoji 
samo jedan dobavljač na europskom ili čak svjetskom tržištu 
te je izlišno tražiti dodatne ponude od subjekata koji ne 
mogu niti biti u mogućnosti odgovoriti na zahtjev. 

Proširenje stavke na laboratorijski pribor i opremu također 
slijedi istu logiku. 

Članak 13. 

Stavak 2. 

Predlažem da se postojeće obrazloženje vezano uz 
predložene izmjene stavka 1.  izmijeni kako slijedi: 

- Specifične kemikalije i specifični laboratorijski pribor – 
potrebni prvenstveno radi znanstveno-istraživačkog rada, a s 
obzirom da se zbog njihove tehničke, tehnološke i/ili 



funkcionalne cjeline smatraju predmetom nabave svaki 
pojedinačno sam za sebe. 

Specifičnost kemikalija, laboratorijskog pribora ili opreme 
očituje se u njihovoj primjeni, odnosno korištenju za 
specifična istraživanja koja ne mogu uspjeti i/ili dati točne 
rezultate usporedive s prethodnim istraživanjima ako se u 
radu koriste kemikalije, pribor ili oprema uobičajena za 
nastavu i nespecifična istraživanja te svaka takva pojedina 
kemikalija ili komad laboratorijskog pribora ili opreme 
predstavlja tehničku, tehnološku i funkcionalnu cjelinu. 

 

- Zamjenski dijelovi i nadogradnje za postojeći laboratorijski 
pribor ili opremu - potrebni prvenstveno radi znanstveno-
istraživačkog rada, a s obzirom da se zbog njihove tehničke, 
tehnološke i/ili funkcionalne cjeline smatraju predmetom 
nabave svaki pojedinačno sam za sebe. 

Specifičnost zamjenskih dijelova ili nadogradnje za 
postojeću opremu očituje se u zadanim specifikacijama 
postojeće opreme te svaki takav zamjenski dio ili 
nadogradnja predstavlja tehničku, tehnološku i funkcionalnu 
cjelinu. 

 

 

 

Datum  22. srpnja 2021. 
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