
PRIJEDLOG 

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) i članka 31. 

Statuta Općine Martijanec  (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 9/20 i 

14/21) Općinsko vijeće Općine Martijanec na 11. sjednici održanoj dana 13. rujna 2022. godine donosi 

Dopunu Pravilnika o provedbi jednostavne nabave 

 

Članak 1. 

U Pravilniku o provedbi jednostavne nabave (Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 11/17), 

KLASA:406-01/17-01/2, URBROJ:2186/19-01-17-1 od 20. ožujka 2017. godine  u članku 12. točka 3. 

iza „ … nabave,“ dodaje se „osim ako javni naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva,“ 

 

Članak 2. 

U Pravilniku o provedbi jednostavne nabave (Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 11/17), 

KLASA:406-01/17-01/2, URBROJ:2186/19-01-17-1 od 20. ožujka 2017. godine iza članka 15. dodaje 

se članak 15.a. koji glasi: 

(1) Naručitelj može s gospodarskim subjektom koji izvršava osnovni Ugovor sklopiti Dodatak 

ugovoru: 

 za dodatne isporuke robe od ponuditelja s kojim je zaključen osnovni ugovor, ako bi promjena 

istoga obvezala Naručitelja da nabavi robu koja ima drugačije tehničke značajke što bi rezultiralo 

nesukladnošću ili tehničkim poteškoćama u radu i održavanju, 

 za dodatne radove koji nisu bili uključeni u početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su zbog 

nepredviđenih okolnosti postali nužni za izvođenje radova opisanih u njima, odnosno za njihov 

dovršetak, 

 za nove radove koji se sastoje u ponavljanju sličnih radova koji se dodjeljuju gospodarskom 

subjektu, 

 za dodatne usluge koje nisu bile uključene u početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su zbog 

nepredviđenih okolnosti postale nužne za pružanje usluga opisanih u njima, odnosno za njihov 

dovršetak, 

 za nove usluge koje se sastoje u ponavljanju sličnih usluga koje se dodjeljuju gospodarskom 

subjektu. 

(2) Vrijednost roba, radova ili usluga iz svih sklopljenih Dodataka ugovoru, zajedno s osnovnim 

ugovorom, ne smije prijeći vrijednosne pragove iz članka 1. ovog Pravilnika. 

 

Članak  3. 

Ova dopuna Pravilnika o provedbi jednostavne nabave stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom vjesniku Varaždinske županije“.. 

 

KLASA: 406-01/22-01/4 

URBROJ: 2186-19-01-22-1 

Martijanec,  13. rujna 2022.  

 

  PREDSJEDNIK  

          OPĆINSKOG VIJEĆA 

                           Stjepan Golubić, ing. 

 

 
 



 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 

UZ PRIJEDLOG DOPUNE PRAVILNIKA O PROVEDBI JEDNOSTAVNE NABAVE 

 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 

 

Pravi temelj za donošenje  dopune Pravilnika o provedbi jednostavne nabave je članak 15. 

stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) i članak 31. Statuta Općine 

Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 9/20 i 14/21). 

 

II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI I 

SVRHA KOJA SE ŽELI POSTIĆI DONOŠENJEM ODLUKE 

Zbog svakodnevnih povećanja cijena materijala i samih radova i nemogućnosti točne procjene 

vrijednosti nabave od trenutka izrade troškovnika i započinjanja postupka nabave do 

realizacije potrebno je bilo donijeti dopunu Pravilnika kojom se dozvoljava nabava iznad 

procijenjene vrijednosti ukoliko su osigurana sredstva u proračunu kao i sklapanje dodatka 

ugovora. 

 

III. SREDSTAVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE ODLUKE 

Za provođenje ove Odluke nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Općine 

Martijanec. 

 

 

 

 


