Javno savjetovanje
o nacrtu Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave

Svoje doprinose javnom savjetovanju molimo dostavite Uredu gradonačelnika
putem priloženog obrasca do 28. ožujka 2017. na adresu elektroničke pošte:
ana.huljev@samobor.hr, navodeći u predmetu poruke "Javno savjetovanje"

Grad Samobor je javni naručitelj i obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi koji propisuje
pravila o postupku javne nabave koja se provodi radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe,
radova ili usluga, okvirnog sporazuma ili pak provedbe projektnog natječaja.
Zakon o javnoj nabavi temeljem kojeg se donosi ova Odluka, stupio je na snagu 1.1.2017.
Ranijim Zakonom o javnoj nabavi, odnosno njegovim izmjenama iz 2013. godine također je
bilo propisano da se on ne primjenjuje za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do
200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna, te je bilo propisano da pitanja
nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom. Zakon nije propisivao donošenje
općeg akta koji bi usvajalo Gradsko vijeće već internog akta naručitelja pa je sukladno tom
ranijem zakonskom rješenju, Gradonačelnik kao izvršno tijelo 30.12.2013. godine donio
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti koji je objavljen u Službenim
vijestima Grada Samobora broj 12/13.
Člankom 12. noveliranog Zakona o javnoj nabavi propisano je da se on ne primjenjuje na tzv.
jednostavnu nabavu. Ona podrazumijeva nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja
procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna i radova procijenjene vrijednosti manje od
500.000,00 kuna.
Prema Zakonu o javnoj nabavi, pravila, uvjete i postupke za tu jednostavnu nabavu utvrđuje
naručitelj i to donošenjem općeg akta, pri čemu uzima u obzir načela javne nabave te mogućnost
primjene elektroničkih sredstava komunikacije.
Ova Odluka predstavlja opći akt kojim Grad Samobor kao javni naručitelj opisuje pravila,
uvjete i postupke jednostavne nabave. Opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog
djelokruga Grada Samobora donosi Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo, stoga će i ova
Odluka, nakon provedenog Savjetovanja i prihvaćanja odnosno neprihvaćanja prijedloga
sudionika, biti upućena na donošenje Gradskom vijeću Grada Samobora.
Ovo Savjetovanje iznimno traje kraće od 30 dana zbog nužnosti donošenja ove Odluke do
najkasnije 30. ožujka, kada je zakazana sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora.

