HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
SREDIŠNJI URED
P.P. 933, Radnička c. 1, 10 000 Zagreb Telefon: 01 6126 000 Fax: 01/6126 038; 6126 077
E-mail: hzz@hzz.hr  URL: http://

www.hzz.hr, OIB

91547293790

Naručitelj Hrvatski zavod za zapošljavanje sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) dana
19.06.2017. godine objavljuje Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa javnošću o Nacrtu općeg akta o jednostavnoj nabavi u formi
internetskog savjetovanja
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA
ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naziv i adresa Naručitelja: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Radnička cesta 1, 10000 Zagreb.
Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Vrijeme trajanja savjetovanja: Savjetovanje je provedeno u trajanju od 30 dana odnosno od 19.05.2017. do 18.06.2017. godine
Cilj i glavne teme savjetovanja: Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija odnosno prijedloga od zainteresirane javnosti
u svezi s postupcima za provedbu jednostavne nabave predloženim Nacrtom Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
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Članak 11.
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12.

Tekst primjedbe /prijedloga

U članku 11 navodi se da je za postupke nabave
vrijednosti od 20.001,00 kune do 70.000,00 kuna bez
PDV-a potrebno uputiti Poziv za dostavu ponuda na
najmanje dva gospodarska subjekta ili objaviti Poziv na
internetskim stranicama Zavoda ili u elektroničkom
oglasniku jednostavne nabave Narodnih Novina. Ovim
putem želimo ukazati na ustaljenu praksu velikog broja
javnih institucija koje su pragove za sklapanje ugovora
putem izdavanja narudžbenice ili zaključivanjem ugovora
s jednim gospodarskim subjektom postavile na vrijednost
do 70.000 kuna. Takav vrijednosni prag i dalje omogućava
poštivanje svih načela javne nabave, a da se pritom ne
provodi veći broj postupaka za nabave manjih vrijednosti,
što predstavlja kako administrativni teret za javnu
instituciju, tako i povećanje broja procesnih pogrešaka,
koje su kasnije predmet revizijskih nalaza. Podizanje
praga za sklapanje ugovora putem
izdavanja
narudžbenice ili zaključivanjem ugovora s jednim
gospodarskim subjektom na vrijednost od 70.000 kuna je
posve uobičajena praksa koja omogućava bolju
fleksibilnost i veću učinkovitost provođenja nabave te
korištenja javnih sredstava. Također, predloženi
vrijednosni prag ne sprječava Naručitelja da u slučajevima
kada to smatra potrebnim zatraži dostavu dviju ponuda i
za nabave vrijednosti ispod praga od 70.000 kuna.
Traženje jamstva u člancima 11 i 12 trebalo bi biti
navedeno kao dodatna mogućnost a ne kao „i/ili“ odabir
između jamstva i kriterija odabira, budući da bi kriteriji
odabira uvijek trebali biti primjenjivi kad je riječ o
natjecanju između dva ili više gospodarskih subjekata.

Prihvaćanje /Neprihvaćanje primjedbe ili
prijedloga

Primjedbe nisu prihvaćene.

Prijedlog prihvaćen.
Naručitelj će u Pravilniku o provedbi
postupaka jednostavne nabave izmijeniti
čl.11. i 12. na traženi način.

Pravilnik se u nekoliko članaka poziva na članke Zakona o
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javnoj nabavi (ZJN). Budući da ZJN jedino propisuje da se
u obzir moraju uzeti načela javne nabave, a ne i da se
moraju primjenjivati dijelovi procedura navedeni u
člancima ZJN-a, preporuka je da se radi izbjegavanja
procesnih pogrešaka procedura ne referira na članke
ZJN-a koji u nekim dijelovima mogu proces učiniti
složenijim/zahtjevnijim no što bi trebao biti za postupke
jednostavne nabave. Na primjer, u člancima 11. i 12.
Pravilnika kod referiranja na članke 251 do 279 ZJN-a,
unaprijed se procedura vezana uz dokazivanje kriterija za
kvalitativni odabir gospodarskog subjekta veže na
cjelokupan proces definiran ZJN-om, uključujući i
definiranje
potrebne
dokumentacije
i
Europske
jedinstvene dokumentacije. Također je nejasno u kom
opsegu se primjenjuje članak 20. Pravilnika kojim je
definirano da se za sve što nije propisano Pravilnikom
primjenjuju odredbe ZJN-a. Smatramo da takav pristup
nije odgovarajući, budući da bi Pravilnik trebao biti sažet i
autonoman dokument, bez potrebe za referiranjem na
cjelokupnu proceduru ZJN-a. Relevantni dijelovi odredbi iz
ZJN-a mogu se u pojednostavljenom obliku prenijeti u
Pravilnik, ali ne na način da se cijeli Pravilnik referira na
odredbe Zakona.

Prijedlog prihvaćen.
Naručitelj će u Pravilniku o provedbi
postupaka jednostavne nabave izmijeniti
čl.11.,12. i 20.

Sukladno članku 11. stavku 1. točki 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Naručitelj Hrvatski zavod za zapošljavanje
ovo izviješće o provedenom prethodnom savjetovanju stavlja na raspolaganje na svojim internetskim stranicama: www.hzz.hr i dostavlja
Upravnome vijeću koje donosi opće akte Zavoda.
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