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 Na temelju članka 25. Statuta Općine Lastovo, Općinsko vijeće Općine Lastovo je na 

svojoj 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine donijelo slijedeću 

 

 

Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja  

za Komunalac d.o.o. za 2016. godinu 

 

 

 Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima (˝Narodne novine˝, broj 111/93, 

34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 

i Zakona o računovodstvu (˝Narodne novine˝, broj 78/15, 134/15 i 120/16), Općinsko Vijeće 

Općine Lastovo utvrđuje financijske izvještaje za 2016. godinu i to: 

 

- Bilancu s aktivom/pasivom u visini 4.518.224,00 kn. 

- Račun dobiti i gubitka s gubitkom od 220.331,00 kn. 

 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

                                                                                          

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:363-01/17-01/01 

URBROJ: 2145-02/01-17-1 

Lastovo, 29. lipnja 2017. godine 

 

 

 

PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG  VIJEĆA 

 

                                                                                                                   

Ilija Frlan, v.r. 
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 Na temelju članka 25. Statuta Općine Lastovo, Općinsko vijeće Općine Lastovo je na 

svojoj 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine donijelo slijedeću 

 

 

 

O D L U K U 

o pokriću gubitka Društva Komunalac d.o.o. za 2016. godinu 

 

 

 

 Temeljem usvojenih godišnjih financijskih izvještaja, gubitak Komunalca d.o.o. za 

2016. godinu iznosi 220.331,00 kuna, te će isti pokriti Općina Lastovo kao vlasnik 

Komunalca d.o.o. 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 363-01/17-01/01 

URBROJ: 2145-02/01-17-2 

Lastovo, 29. lipnja 2017. godine 

 

 

 

PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG  VIJEĆA 

 

                                                                                                                   

Ilija Frlan, v.r. 
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 Na temelju članka 25. Statuta Općine Lastovo, Općinsko vijeće Općine Lastovo je na 

svojoj 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine donijelo slijedeću 

 

 
 

Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja 

za Vodovod i odvodnju Lastovo d.o.o. za 2016. godinu 

 

 

 

 Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima (˝Narodne novine˝, broj 111/93, 

34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 

i Zakona o računovodstvu (˝Narodne novine˝, broj 78/15, 134/15 i 120/16), Općinsko Vijeće 

Općine Lastovo utvrđuje financijske izvještaje za 2016. godinu i to: 

 

- Bilancu s aktivom/pasivom u visini 5.023.121,00 kn. 

- Račun dobiti i gubitka s gubitkom od 137.730,00 kn. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

                                                              

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 363-01/17-01/02 

URBROJ: 2145-02/01-17-1 

Lastovo, 29. lipnja 2017. godine 

 

 

PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG  VIJEĆA 

 

                                                                                                                   

Ilija Frlan, v.r. 
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 Na temelju članka 25. Statuta Općine Lastovo, Općinsko vijeće Općine Lastovo je na 

svojoj 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine donijelo slijedeću 

 

 

 

O D L U K U 

o pokriću gubitka Društva Vodovod i odvodnja d.o.o. za 2016. godinu 

 

 

 

 Temeljem usvojenih godišnjih financijskih izvještaja, gubitak Vodovoda i odvodnje 

Lastovo d.o.o. za 2016. godinu iznosi 137.730,00 kuna, te će isti pokriti Općina Lastovo kao 

vlasnik Vodovoda i odvodnje Lastovo d.o.o. 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 363-01/17-01/02 

URBROJ: 2145-02/01-17-2 

Lastovo, 29. lipnja 2017. godine 

 

 

 

                                                                    PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                 

                                                                                                                   

Ilija Frlan, v.r. 
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 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ˝Narodne novine˝ broj 87/08. i 136/12. i 

članka 25. Statuta Općine Lastovo,  Općinsko vijeće Općine Lastovo, na svojoj 2. sjednici, 

održanoj  29. lipnja  2017. godine, donijelo je  

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE LASTOVO ZA 2016. GODINU 

 

 

I       O P Ć I   D I O 

 

Članak 1. 

 

Proračun Općine Lastovo za 2016. godinu ostvaren je kako slijedi: 

 

A.   RAČUN PRIHODA I RASHODA 

 

KONTO  NAZIV IZVRŠENJE 

ZA  

2015. 

PLAN  

2016. 

IZVRŠENJE 

2016. 

6 PRIHODI POSLOVANJA 6.904.547. 5.999.200.  5.099.421. 

7 PRIHODI OD PRODAJE 

NEFINANCIJSKE IMOVINE 

755.196. 180.000. 179.454. 

  

UKUPNO PRIHODI 

 

7.659.743. 

 

6.179.200. 

 

 

5.278.875. 

3 RASHODI POSLOVANJA 5.691.943. 4.890.200. 4.652.764. 

4 RASHODI ZA NABAVU 

NEFINANCIJSKE IMOVINE 

2.617.121. 1.289.000. 991.397. 

  

UKUPNO RASHODI  

 

8.309.064. 

 

6.179.200. 

 

5.644.161. 

 RAZLIKA VIŠAK/MANJAK -649.321.  -365.286. 

 VIŠAK/MANJAK IZ 

PRETHODNIH GODINA 

305.731.  -343.590. 

 VIŠAK/MANJAK ZA 

PRIJENOS  

-343.590.  -708.876. 

 

 

 

Članak 2. 

 

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji ostvareni su u računu prihoda i rashoda kako 

slijedi: 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 400-01/15-01/11 

URBROJ: 2145-02/01-17-16 

Lastovo, 29. lipnja 2017. godine 

 

 

 

                                                                    PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                 

                                                                                                                   

Ilija Frlan, v.r. 
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Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi se sukladno odredbama članka 108-112,  Zakona o proračunu 

(Narodne novine br. 87/08 i 136/12) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna 

(Narodne novine 24/13).  

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lastovo za 2016. godinu sadrži: 

 

- Opći dio Proračuna koji čini račun prihoda i rashoda na razini odjeljka ekonomske klasifikacije 

- Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske 

klasifikacije 

- Izvještaj o zaduživanju 

- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima 

- Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 

 

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU 

 

Općina Lastovo u 2016. godini nije primala niti davala kredite, stoga nije bilo zaduživanja. 

 

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA 

 
KORISNIK 

KREDITA 

IZNOS 

JAMSTVA 

KN 

IZNOS 

JAMSTVA 

EUR 

DATUM 

JAMSTVA 

POČETAK 

OTPLATE 

GLAVNICE  

POSLJEDNJA 

GODINA 

DOSPJEĆA 

NAZIV 

INSTITUCIJE  

KOJOJ SE 

DAJE 

JAMSTVO 
KOMUNALAC  178.813,47 23.543,50 02.11.2004. 01.01.2009. 2019. HBOR 

 

Komunalac d.o.o. u vlasništvu Općine Lastovo je korisnik kredita od HBOR-a i to za nabavku komunalnog 

vozila. Općina Lastovo je dala Jamstvo HBOR-u za navedeni kredit. Komunalac d.o.o. uredno otplaćuje kamate 

i rate kredita. Do 31. prosinca 2016. godine otplaćeno je glavnice 120.282,51 kuna. Općina Lastovo do sada nije 

imala nikakvih obveza po danom jamstvu. 

 

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA 

 

Općina Lastovo je za 2016. godinu donijela Proračun Općine Lastovo, te  Izmjene i dopune proračuna Općine 

Lastovo, a sve na temelju Zakona o proračunu.  

Izvršene su preraspodjele unutar plana Proračuna kako slijedi: 

Sa računa 311 /glava 00101/  na račun 312 /glava 00201/ iznos od 4.000. kn.  

Sa računa 386 /glava 00203, K040301/  na račun 311 /glava 00201/ iznos od 24.000. kn.  

Sa računa 386 /glava 00203, K040308/  na račun 311 /glava 00201/ iznos od 21.000. kn.  

Sa računa 421 /glava 00203, K040302/  na račun 313 /glava 00201/ iznos od 8.000. kn.  

Sa računa 426 /glava 00203,  A 040205/ na račun 451 /glava 00202, T030201/ iznos 5.000. 

Sa računa 323 /glava 00211/ na račun 381 /glava00211/ iznos od 2.000. kn.  

 

Ukupni prihodi ostvareni su 85% u odnosu na planirane. Najveće odstupanje je na računu 6331  Tekuće pomoći 

iz proračuna  za tekuće poslovanje. 

Vladi RH podnesen je zahtjev za pomoć iz tekuće pričuve proračuna, koji je odbijen te sredstva nisu doznačena. 

Budući da tekući prihodi Općine Lastovo nisu dostatni za financiranje tekućih rashoda ostvaren je manjak 

prihoda poslovanja za 2016. godinu u iznosu od  481.960., i višak prihoda poslovanja od nefinancijske imovine u 

iznosu od 481.960. što ukupno čini manjak prihoda od 365.286. kn.  

Ukupni rashodi ostvareni su 91% u odnosu na planirane. Budući da prihodi nisu ostvareni kako je planirano, 

ostvarenje rashodne strane proračuna je nešto niže od planiranog.  

Pojedini rashodi koji nisu ostvareni u 2016. godini, ili su djelomično ostvareni prenose se u 2017. godinu u 

cijelosti ili u dijelu koji nije izvršen.  

 

                                                                                                 Služba za proračun i financije  
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 Na temelju članka 24. stavka 1. i 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (˝Narodne 

novine˝, broj 82/15.),  te članka 10. i članka 31. Statuta Općine Lastovo (˝Službeni glasnik 

Općine Lastovo˝, broj 3/09. i 1/13.), Općinski načelnik Općine Lastovo donosi 

  

O  D  L  U  K  U 

o izmjeni i dopuni  

Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Lastovo 

 

 

Članak 1. 

 U Odluci o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Lastovo KLASA: 

810-03/17-01/02, 2145-01/01-17-2 od 27. ožujka 2017. godine, u članku 2. mijenja se:  

- u točki 1. umjesto Marčelina Simića imenuje se Margaret Hropić za načelnicu stožera 

(zamjenica Općinskog načelnika). 

 

Članak 2. 

 U preostalom dijelu Odluka iz članka 1. ostaje nepromijenjena. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine 

Lastovo“. 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

OPĆINSKI  NAČELNIK             

 

KLASA: 810-03/17-01/02 

URBROJ: 2145-01/01-17-3 

U Lastovu, 14. lipnja 2017. godine 

 

Općinski načelnik  

 
Leo Katić, v.r. 
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Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (˝Narodne novine˝, broj 

120/16.) i članka 31. Statuta Općine Lastovo (˝Službeni glasnik Općine Lastovo˝, broj: 03/09. 

i  01/13.), Općinski načelnik Općine Lastovo dana 14. lipnja 2017. godine, donosi 

 
PRAVILNIK 

O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE   

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i 

svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji 

prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i usluga, procijenjene 

vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu 

radova (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj 

nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.  

Procijenjena vrijednost nabave u smislu stavka 1. ovog članka je vrijednost nabave 

izražena bez PDV-a. 

U provedbi postupaka nabave robe, radova i usluga osim ovog Pravilnika, obvezno je 

primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske akte, kao i interne akte, a koji se odnose 

na pojedini predmet nabave u smislu posebnih zakona.  

 
II. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA 

 

Članak 2. 

 

O sukobu interesa na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj 

nabavi. 

 

III. POKRETANJE I PRIPREMA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE 

 

Članak 3.  

 

Priprema i provedba jednostavne nabave vrijednosti do 20.000,00 kuna provodi se 

sukladno članku 5. ovog Pravilnika. 

Pripremu i provedbu jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće 20.000,00 kuna, a 

manje od 70.000,00 kuna provode službenici jedinstvenog upravnog odjela po nalogu 

općinskog načelnika prema Planu nabave naručitelja. 

Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 

70.000,00 kuna provode ovlašteni predstavnici naručitelja koje imenuje općinski načelnik 

odlukom o početku postupka jednostavne nabave, te određuje njihove obveze i ovlasti u 

postupku jednostavne nabave. 

  Ovlašteni predstavnici naručitelja mogu biti i osobe koje nisu zaposlenici naručitelja, 

ako imaju utjecaj na odlučivanje i/ili druge radnje u vezi s pojedinim postupkom jednostavne 

nabave.  

 Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja su:  

- priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko uvjeta vezanih uz predmet 

nabave, potrebnog sadržaja dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih 
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specifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih dokumenata vezanih uz predmetnu 

nabavu,  

- provedba postupka jednostavne nabave: slanje Poziva na dostavu ponuda 

gospodarskim subjektima na dokaziv način, slanje i objava Poziva na dostavu ponuda 

na web stranici naručitelja (ako je primjenjivo), otvaranje pristiglih ponuda, 

sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjena ponuda, rangiranje ponuda 

sukladno kriteriju za odabir ponuda, prijedlog za odabir najpovoljnije ponude 

sukladno kriteriju za odabir i uvjetima propisanim dokumentacijom/uputama za 

prikupljanje ponuda ili poništenje postupka.  

 U pripremi i provedbi postupka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake 

ili veće od 70.000,00 kuna moraju sudjelovati 3 (tri) ovlaštena predstavnika naručitelja.  

 

 Članak 4.  

 

 U postupcima jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 

70.000,00 kuna, općinski načelnik donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave, 

koja obavezno sadrži:  

- naziv predmeta nabave,   

- procijenjenu vrijednost nabave,  

- podatke o ovlaštenim predstavnicima naručitelja, te njihove obveze i ovlasti, 

a može sadržavati i podatke o ponuditeljima kojima će se uputiti poziv na dostavu ponude te 

ostale bitne podatke. 

 

IV. PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE 

VRIJEDNOSTI MANJE OD 20.000,00 KUNA 

 

Članak 5. 

Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, 

provodi se izdavanjem narudžbenice ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim 

subjektom po vlastitom izboru.  

Narudžbenica obavezno sadrži podatke o vrsti roba/radova/usluga uz specifikaciju 

jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te podatke o gospodarskom subjektu – dobavljaču.  

Ugovor obavezno sadrži podatke o ugovornim stranama koje sklapaju ugovor, mjestu i 

datumu sklapanja ugovora, predmetu ugovora, cijeni i ostalim bitnim sastojcima ugovora 

sukladno Zakonu o obveznim odnosima.   

 Narudžbenicu i Ugovor potpisuje općinski načelnik. 

 

V. PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE  PROCIJENJENE 

VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 20.000,00 KUNA, A MANJE OD 70.000,00 

KUNA 

 

Članak 6. 

Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 

kuna, a manje od 70.000,00 kuna, naručitelj provodi pozivom na dostavu ponuda od najmanje 

tri (3) gospodarska subjekta po vlastitom izboru.  

Poziv na dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti 

zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom 

slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl.).  

Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati najmanje: naziv javnog naručitelja, opis 

predmeta nabave, troškovnik, procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, uvjete 
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i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti (ako se traži), rok za dostavu ponude i način 

dostavljanja ponuda, kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte. 

Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od osam (8) dana od dana upućivanja 

poziva. 

 Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim 

traženim uvjetima naručitelja. 

Odluku o odabiru potpisuje općinski načelnik, a ista se bez odgode mora dostaviti 

svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju 

telefaksom, potvrda e-mailom i sl.) u primjerenom roku.  

Jednostavna nabava vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, a manja od 

70.000,00 kuna, provodi se izdavanjem narudžbenice ili zaključivanjem ugovora s odabranim 

gospodarskim subjektom. Narudžbenicu i Ugovor potpisuje općinski načelnik. 

Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv na 

dostavu ponuda može se uputiti najmanje jednom (1) gospodarskom subjektu, u slučajevima: 

- kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite isključivih prava i na 

temelju isključivih prava na temelju posebnih Zakona i dr. propisa, 

- kod hotelskih i restoranskih usluga, odvjetničkih usluga, javnobilježničkih usluga, 

zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih usluga, 

projektantskih usluga, konzervatorskih usluga, usluga vještaka, usluga javnog 

priopćavanja, računalnih usluga, grafičkih i tiskarskih usluga, geodetsko-katastarskih 

usluga, usluga tekućeg održavanja opreme, 

- kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a 

povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina,  

- kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost te u ostalim slučajevima po 

Odluci naručitelja.  

 

VI. PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE 

VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 70.000,00 KUNA, A MANJE OD 200.000,00 ZA 

ROBU I USLUGE, ODNOSNO 500.000,00 KUNA ZA RADOVE 

 

Članak 7. 

 Kod postupaka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 

70.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga odnosno do 500.000,00 

kuna za radove, naručitelj može poslati poziv na dostavu ponuda na adrese najmanje 3 (tri) 

gospodarska subjekta po vlastitom izboru i/ili objaviti poziv za dostavu ponuda na svojoj 

internetskoj stranici koji mora biti dostupan na internetskoj stranici najmanje trideset (30) 

dana od dana njegove objave.  Poziv na dostavu ponuda upućuje se na način koji 

omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, 

povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl.).  

Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati najmanje: naziv javnog naručitelja, opis 

predmeta nabave i troškovnik, procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, 

uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti (ako se traži), rok za dostavu ponude (datum 

i vrijeme), način dostavljanja ponuda, adresu na koje se ponude dostavljaju, internetsku 

adresu ili adresu na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno, kontakt 

osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte, datum objave poziva na internetskim 

stranicama (ako je primjenjivo). 

Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 8 (osam) dana od dana upućivanja 

odnosno objavljivanja poziva za dostavu ponuda.  

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim 

traženim uvjetima naručitelja. 
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Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv na 

dostavu ponuda može se uputiti najmanje jednom (1) gospodarskom subjektu, u slučajevima: 

- kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite isključivih prava i na 

temelju isključivih prava na temelju posebnih Zakona i dr. propisa, 

- kod hotelskih i restoranskih usluga, odvjetničkih usluga, javnobilježničkih usluga, 

zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih usluga, 

projektantskih usluga, konzervatorskih usluga, usluga vještaka, usluga javnog 

priopćavanja, računalnih usluga, grafičkih i tiskarskih usluga, geodetsko-katastarskih 

usluga, usluga tekućeg održavanja opreme, 

- kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a 

povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina,  

- kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost te u ostalim slučajevima po 

Odluci naručitelja.  

 Poziv na dostavu ponuda koji se upućuje najmanje jednom (1) gospodarskom subjektu 

u iznimnim slučajevima iz prethodnog stavka ovog članka ne objavljuje se na internetskim 

stranicama naručitelja. 

 

VII. RAZLOZI ISKLJUČENJA, UVJETI SPOSOBNOSTI I JAMSTVA 

 

Članak 8. 

Za jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, naručitelj može 

u pozivu za dostavu ponuda odrediti razloge isključenja i uvjete sposobnosti ponuditelja uz 

odgovarajuću primjenu Zakona o javnoj nabavi, te u tom slučaju svi dokumenti koje naručitelj 

traži ponuditelji mogu dostaviti i u neovjerenoj preslici, kojom se smatra i neovjereni ispis 

elektroničke isprave.   

  

Članak 9. 

Za jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, naručitelj u 

postupku jednostavne nabave  može od gospodarskih subjekata tražiti jamstvo za ozbiljnost 

ponude, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, jamstvo za otklanjanje nedostataka u 

jamstvenom roku i jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti na koje se na 

odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.  

 

 

VIII. ZAPRIMANJE, IZRADA I DOSTAVA PONUDA 

 

Članak 10. 

 Ponude se izrađuju i dostavljaju prema uvjetima koje naručitelj definira u pozivu na 

dostavu ponuda.  

 Za jednostavne nabave ponude se dostavljaju na dokaziv način, a zaprimaju se na 

protokol naručitelja.  

 

IX. OTVARANJE, PREGLED I OCJENA PONUDA 

 

Članak 11. 

Otvaranje ponuda kod postupaka jednostavne nabave, vrijednosti jednake ili veće od 

20.000,00 kuna može biti javno, ako tako odredi naručitelj u pozivu za dostavu ponuda. 

Kod postupaka jednostavne nabave, vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna, 

najmanje dva (2) ovlaštena predstavnika naručitelja otvaraju i pregledavaju ponude, te o tome 

sastavljaju zapisnike. Ovisno o složenosti predmeta nabave, ovlašteni predstavnici naručitelja 
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mogu napraviti jedan zapisnik koji obuhvaća sadržaj zapisnika o otvaranju i zapisnika o 

pregledu i ocjeni ponuda. Isti zapisnici se ne moraju sastavljati za postupke jednostavne 

nabave vrijednosti manje od 70.000,00 kuna. 

U slučaju odbijanja ponuda odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj 

nabavi. Ovlašteni predstavnici naručitelja pregledavaju i ocjenjuju ponude na temelju uvjeta i 

zahtjeva iz poziva na dostavu ponuda.  

 Postupak pregleda i ocjene ponuda obavljaju stručne osobe i/ili stručne službe 

naručitelja, te ako je potrebno neovisne stručne službe. 

 

X. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 

 

Članak 12. 

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda. 

Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda osim kriterija cijene mogu se 

koristiti i npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke 

osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja i 

dr. te je u zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda potrebno obrazložiti izabranu 

ponudu.  

 

XI. ODABIR I PONIŠTENJE POSTUPKA 

 

Članak 13. 

Kod jednostavne nabave naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda 

donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude koja se temelji na kriteriju za odabir ponude, a 

obvezno sadrži:  

1. podatke o naručitelju, 

2. predmet nabave za koje se donosi odluka,  

3. naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi, 

4. razloge odbijanja ponuda, ako je primjenjivo, 

5. datum donošenja i potpis odgovorne osobe.  

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude naručitelj je obvezan bez odgode dostaviti 

svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju 

telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama naručitelja). Kod 

jednostavne nabave, vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna, osim Odluke o odabiru, 

naručitelj dostavlja i presliku zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda svakom 

ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, 

potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama naručitelja). 

Rok za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude iznosi trideset (30) dana od 

isteka roka za dostavu ponuda.  

Naručitelj objavom odluke o odabiru najpovoljnije ponude odnosno njenom izvršenom 

dostavom na dokaziv način stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi. 

 

Članak 14. 

Naručitelj može poništiti postupak jednostavne nabave iz razloga propisanim 

odredbama Zakona o javnoj nabavi.  

Ako postoje razlozi za poništenje postupka jednostavne nabave, naručitelj bez odgode 

donosi Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave. U Odluci o poništenju postupka 

jednostavne nabave, naručitelj navodi: 

1. podatke o naručitelju, 

2. predmet nabave,  
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3. obavijest o poništenju, 

4. obrazloženje razloga poništenja, 

5. datum donošenja i potpis odgovorne osobe. 

Rok za donošenje Odluke o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi trideset 

(30) dana od isteka roka za dostavu ponuda.  

Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave naručitelj je obvezan bez odgode 

dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom 

slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama naručitelja). 

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 15. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nabavi radova, roba i 

usluga male vrijednosti KLASA: 363-02/14-01/1, URBROJ: 2145-01/01-14-1 od 01. 

kolovoza 2014. godine.  

 

Članak 16. 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ˝Službenom 

glasniku Općine Lastovo˝ i  internetskoj stranici Općine Lastovo www.lastovo.hr. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

OPĆINSKI  NAČELNIK             

 

KLASA: 011-01/17-01/01 

URBROJ: 2145-01/01-17-1 

U Lastovu, 14. lipnja 2017. godine 

 
  

 

OPĆINSKI NAČELNIK  

 

 

Leo Katić, v.r. 
 

http://www.pula.hr/fileadmin/sadrzaji/dokumenti/Gradonacelnik/2013._godina/11_tiskovna/18._Pravilnik_o_provedbi_postupaka_nabave_bagatelne_vrijednosti.pdf#page=2
http://www.pula.hr/fileadmin/sadrzaji/dokumenti/Gradonacelnik/2013._godina/11_tiskovna/18._Pravilnik_o_provedbi_postupaka_nabave_bagatelne_vrijednosti.pdf#page=2

