
Na temelju članka 15. stavka 2., a u svezi s člankom 12. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi 
(Narodne novine broj 120/2016, u daljnjem tekstu „ZJN 2016“) te članka 49. Statuta Doma za 
djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja „Duga- Zagreb“, Upravno vijeće Doma Duga-Zagreb 
(u daljnjem tekstu “Dom”) na sjednici održanoj 28. travnja 2022. godine donijelo je 

 

PRAVILNIK 

O IZMJENAMA  

PRAVILNIKA 

O 

JEDNOSTAVNOJ NABAVI 

 

Članak 1. 

 

(1) Dana 28.02.2022. Dom je zaprimio dopis predmeta „Provedba postupaka javne nabave“ 
od dana 07. veljače 2022. godine, Klasa: 406-05/22-001/30, Urbroj: 251-05-01/005-22-1 kojim 
je naloženo da Dom vlastite akte o provođenju postupaka jednostavne nabave uskladi s 
Odlukom o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada 
Zagreba“ 9/17) te da sve postupke javne nabave sufinancirane sredstvima Europske Unije, bez 
obzira na njihovu procijenjenu vrijednost, kao i sve druge postupke javne nabave procijenjene 
vrijednosti veće od 70.000,00 kn, provodi putem gradskog ureda nadležnog za središnju nabavu 
(dalje u tekstu: Središnje tijelo za nabavu). 

 

Članak 2. 

 

(1) Ovim Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika Dom mijenja i dopunjuje 
Pravilnik na način da propisuje kako slijedi: 

(i) svi postupci javne nabave sufinancirane sredstvima Europske Unije, bez obzira na 
njihovu procijenjenu vrijednost, 

(ii) svi drugi postupci javne nabave procijenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn 

provode se putem Središnjeg tijela za nabavu na način kako je to propisano Odlukom o 
pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Zagreba“ 9/17). 

 

Članak 3. 

(1) Sve ostale odredbe Pravilnika ostaju na snazi nepromijenjene, osim ako su u suprotnosti 
s ovim Pravilnikom o izmjenama Pravilnika. 

 



Članak 4. 

(1) Ovlašćuje se stručna služba Doma napraviti i objaviti pročišćeni tekst Pravilnika. 

 

Članak 5. 

(1) Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika stupa na snagu danom njegovog 
donošenja. 

(2) Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika o izmjenama i dopunama 
Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika. 

(3) Sukladno odredbi članka 15. stavka 3. ZJN-a 2016, ovaj Pravilnik o izmjenama i 
dopunama Pravilnika će se objaviti na internetskim stranicama Doma. 

 

URBROJ: 01-22/1-1-26 
Zagreb, 28.04.2022. godine 
 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

mr. sc. Sandra Čirkinagić 


