
PRILOG 1. 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 
 

Prijedlog Pravilnika o provedbi jednostavne nabave na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom 
fakultetu 

 

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet objavljuje primjedbe zaprimljene od strane 
predstavnika zainteresirane javnosti koji su dostavili primjedbe na Prijedlog Pravilnika o provedbi 
jednostavne nabave na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu putem održanog 
internetskog javnog savjetovanja provedenog u razdoblju od 16. srpnja 2021. godine do 16. kolovoza 2021. 
godine do 16 sati te očitovanje o prihvaćanju/neprihvaćanju istih. 
 

 

Redni 
broj 

Naziv 
dionika 
(pojedinac
, 
organizaci
ja, 
institucija) 

Članak na 
koji se 
odnosi 
primjedba/
prijedlog 

Tekst primjedbe/prijedloga Razlog prihvaćanja/neprihvaćanja 
primjedbe ili prijedloga  

1. doc. dr. 
sc. Tin 
Weitner 
(pojedina
c) 

Članak 13. 
st. 1. 
Pravilnika 

A) PRIJEDLOG: 

“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 

Prijedlog se ne prihvaća  
 
RAZLOG: 
Radna skupina smatra da bi se 
navođenjem predloženog u sklopu 
točke o izravnom ugovaranju i 
odredbe koja govori o izuzetku od 
primjene Pravilnika moglo ograničiti 
načelo tržišnog natjecanja u 
postupcima javnih natječaja, a kojim 
načelom se osigurava da se svim 
poduzetnicima pod jednakim 
uvjetima omogući pristup i 
sudjelovanje na tržištu (natječaju). 
 
Radna skupina smatra da postupak 
javne nabave na način na koji je 
detaljno opisan ovim Pravilnikom  
poštuje načelo tržišnog natjecanja i 
da kroz isti Naručitelju ne bi trebalo 
biti značajno otežano provođenje 
jednostavne nabave.  



PRILOG 1. 

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. 
st. 2. 
Pravilnika  
 

B) PRIJEDLOG: 

“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 

Prijedlog se ne prihvaća 
 
RAZLOG: 
Isti kao kod članka 13. stavka 1. ovog 
Izvješća. 
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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“. 

2.  Prof. dr. 
sc. Lada 
Rumora 
(pojedina
c) 

Načelni 
prijedlog i 
mišljenje 
 
 

C) NAČELNI PRIJEDLOG I 
MIŠLJENJE: 

„Pravilnik o provedbi jednostavne 
nabave je kvalitetno napisan. 
Ukoliko dobro shvaćam (molila bih 
Povjerenstvo da mi potvrdi), nakon 
usvajanja ovog Pravilnika bit će 
dovoljna samo jedna ponuda za 
nabavke kemikalija i ostalog u iznosu 
do 20.000,00 kn (bez PDV-a), samo 
dvije za nabavke kemikalija i ostalog u 
iznosu do 100.000,00 kn (bez PDV-a), a 
tri ponude će biti neophodne samo za 
nabavke u iznosu iznad 100.000,00 kn 
(bez PDV-a) do 200.000,00 kn (bez 
PDV-a) tj. 500.000,00 kn (bez PDV-a) za 
što se osniva i Povjerenstvo. 

Ukoliko je tako, pozdravljam i 
pohvaljujem ove promjene.“ 

Načelni prijedlog i mišljenje se 
prihvaćaju  
 
Radna skupina konstatira da je 
izneseno shvaćanje  ispravno. 

  Članak 7.  
stavak 1. i  
stavak 2. 
 
Prijedlog 

D) PRIJEDLOG: 

“Na 2 mjesta u članku 7., stavke (1) i (2) 
predlažem da se doda (bez PDV-a) – 
predloženu nadopunu sam označila 
masnim slovima: 
(1) … vrjednost manje od 20.000,00 kn 
(bez PDV-a) po odluci … 
(2) … vrijednosti jednake ili veće od 
20.000,00 kn (bez PDV-a) po odluci …“ 
   
 

Prijedlog se prihvaća 
 
Članak 7. stavak 1. i 2. glasI: 
  
„(1) Kod pojedinačne nabave roba, 
radova i usluga procijenjene 
vrijednosti manje od 20.000,00 kn 
(bez PDV-a) jednostavna nabava 
provodi se izdavanjem narudžbenice  
i/ili sklapanjem ugovora kojoj 
prethodi traženje jedne ponude. 
Jednostavnu nabavu vrijednosti 
manje od 20.000,00 kn (bez PDV-a)  
po odluci dekana može provoditi 
stručno povjerenstvo slanjem 
poziva za dostavu ponuda na više 
adresa ako se ocijeni da je predmet 
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nabave takve naravi da je potrebno 
provesti postupak. 
 

 
(2) Kod pojedinačne nabave robe, 
radova i usluga procijenjene 
vrijednosti jednake ili veće od 
20.000,00 kn (bez PDV-a), a manje 
od 100.000,00kn (bez PDV-a) 
jednostavna nabava provodi se 
izdavanjem narudžbenice i/ili 
sklapanjem ugovora kojem prethodi 
traženje minimalno dvije ponude. 
Jednostavnu nabavu iz ovog stavka 
može po odluci dekana provoditi 
stručno povjerenstvo slanjem 
Poziva na dostavu ponuda na više 
gospodarskih subjekata po 
vlastitom izboru, sukladno 
potrebama i složenosti takvih 
jednostavnih nabava.“ 
 
 

  Prijedlog  „ Dodati slovo „A“ u naziv Pravilnika: 
…PROVEDBI JEDNOSTAVNE NABAVE…“ 
 

Prijedlog se prihvaća 
 
Naziv Pravilnika glasi: 
 

“PRAVILNIK O PROVEDBI 
JEDNOSTAVNE NABAVE NA 
SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 
FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOM 
FAKULTETU“ 

 

  Prijedlog i 
mišljenje 

“Ostale sitne ispravke sam zbog 
tehničkih ograničenja koje imam do roka 
završetka savjetovanja rukom ispravila u 
samom Pravilniku te s nadam da ćete ih 
zbog navednih okolnosti uvažiti.” 

Prijedlog i mišljenje se prihvaćaju 
 
RAZLOG: 
Uslijed tehničkih ograničenja 
Predlagateljice prilikom održavanja 
savjetovanja Radna skupina je uzela 
u obzir sve sitne ispravke rukom 
upisane u Pravilnik.  

 

 

 


