
 
 

GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA SPLIT, 21000 SPLIT, HRVATSKA, Tončićeva 1, OIB. 97620298968, Tel: 00 385 21 395-958,         

Fax: 00 385 21 394-714,e-mail: gradsko-kazaliste-lutaka@st.t-com.hr,  www.gkl-split.hr , IBAN: 742500009-1101227700 (Addiko banka) 

 

Klasa:  612-03/17-01/08 

Urbroj: 2181-111-01/17-637 

 

Split, 22. svibnja 2017.                                             

 

 

PREDMET:  Nacrt Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave 

 

Pravni temelj: članak 15. Zakona o javnoj nabavi 

 

Stupanjem na snagu novog Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/2016), u daljnjem tekstu ZJN, utvrđuju 

se pravila i postupci javne nabave koje provode javni naručitelji radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi 

robe, radova i usluga. 

U članku 12. stavku 1. točki 1. ZJN propisano je kako se odredbe Zakona ne primjenjuju za nabavu roba 

i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna (bez PDV-

a) odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna (bez PDV-a), a takva 

nabava se naziva jednostavnom nabavom. 

Člankom 15. ZJN propisano je da je proračunski korisnik kao javni naručitelj obvezan svojim općim 

aktom urediti pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave koje će provoditi, uzimajući u obzir načela 

javne nabave propisane člankom 4. ZJN, te kako je naručitelj obvezan ovaj opći akt, kao i sve njegove 

kasnije promijene objaviti na svojim internetskim stranicama. 

Trenutačno je ova vrsta nabave u GKL-u regulirana internim aktom – Odlukom o postupku pri nabavi 

roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti. 

 

Ciljevi provođenja savjetovanja: upoznavanje javnosti s odredbama Nacrta Pravilnika o provedbi 

postupka jednostavne nabave te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje 

zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara  

 

Rok za završetak savjetovanja: zaključno do 23. lipnja 2017. godine 

Osoba zadužena za provođenje savjetovanja s javnošću: Gloria Barišić, službenik za informiranje: 

gloria.barisic@gkl-split.hr 

 

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i mišljenja: popunjavanjem Obrasca za sudjelovanje u 

savjetovanju s javnošću o nacrtu Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (objavljen na 

web stranici GKL-a www.gkl-split.hr, uz poziv za savjetovanje) 

Adresa za podnošenje prijedloga: Gradsko kazalište lutaka Split, Tončićeva 1, 21000 Split 

     

Nakon provedenog savjetovanja s javnošću, izrade izvješća o savjetovanju s javnošću te prihvaćanja ili 

odbijanja prijedloga i mišljenja, nacrt Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave uputit će se 

na donošenje Kazališnom vijeću GKL-a. 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave će nakon donošenja biti objavljen na internetskim 

stranicama GKL-a. 
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