
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)   

Lada Rumora 

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

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. 

Primjedbe na pojedine članke ili dijelove prijedloga 
Pravilnika o provedbi jednostavne nabave na Sveučilištu u 
Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu  

(prijedlog i mišljenje) 

Na 2 mjesta u članku 7., stavke (1) i (2) predlažem da se 

doda (bez PDV-a) – predloženu nadopunu sam označila 

masnim slovima: 

(1) ... vrjednosti manje od 20.000,00 kn (bez PDV-

a) po odluci ... 

(2) ... vrjednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn 

(bez PDV-a), a manje ... 
Dodati slovo „A“ u naziv Pravilnika: 

... PROVEDBI JEDNOSTAVNE NABAVE ... 

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. 
 

 

Datum  10. kolovoza 2021. 

Potpis 

 

Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti zaključno do 16. kolovoza 2021. godine do 16,00 sati. na adresu elektronske pošte: 

javna.rasprava@pharma.hr s naznakom (predmet) „Primjedba na prijedlog Pravilnika o provedbi jednostavne nabave na 

Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu“. 

mailto:javna.rasprava@pharma.hr


Obrazac je potrebno dostaviti potpisan u pdf formatu, kao i u word formatu. 

Po završetku savjetovanja, svi pristigli komentari bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na 
znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju. Izvješće će biti dostavljeno svim zaposlenicima 
Fakulteta putem e-pošte, kao i objavom na oglasnoj ploči Fakulteta. 

 

 




















