Na temelju članka 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne Novine br. 90/11, 83/13,
143/13, 13/14) i članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik šibensko- kninske županije
br. 05/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 7. redovnoj sjednici održanoj dana
14.travnja 2014.godine donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi postupaka
javne nabave bagatelne vrijednosti

Članak 1.
U Odluci o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti ( Službeni glasnik
Općine Tisno br. 01/14) u članku 9. stavak 5. mijenja se i glasi :
„ Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja poziv za dostavu
ponuda može se uputiti samo 1 (jednom) 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 , javnobiljžničkih usluga,
zdradstvenih usluga, socijalnih usluga , usluga obrazovanja , konzultantskih usluga ,
konzervatorskih usluga, usluga vještaka , usluga tekućeg održavanja skloništa kod kojih je
uvjet da ponuditelj posjeduje ovlaštenje za obavljanje istih poslova ,
-kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih a povezanih
funkcionalnih ili prostornih cijelina,
- u slučajevima kad u prethodno provedenom postupku bagatelne vrijednosti nije pristigla
niti jedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda
-kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtjeva žurnost te u ostalim slučajevima po Odluci
Naručitelja
U slučaju kad u prethodno provedenom postupku bagatelne vrijednosti nije pristigla niti
jedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda poziv za dostavu ponuda u novom postupku za isti
predmet nabave upućuje se 1(jednom) gospodarskom subjektu te ne objavljuje na
internetskim stranicama već se po sklopljenom ugovoru objavljuje Obavijest o sklopljenom
ugovoru. „
Članak 2.
U čanku 9. stavak 7. mijenja se i glasi:
„ Rok za dostavu ponuda smije biti kraći od 10 dana od dana upućivanja odnosno
objavljivanja poziva za dostavu ponuda na web stranici osim u slučajevima kada se provodi
ponovni postupak nabave.“
Članak 3.
Iza članka 21. dodaje se članak 21.a koji glasi:
„ Članak 21a.
Gospodarski subjekt nakon primitka Obavijesti o odabiru ponude može uložiti prigovor u roku od
5 dana od dana zaprimanja Obavijesti o odabiru ponude. O zaprimljenom prigovoru odlučuje
Povjerenstvo za nabavu. U roku od osam (8) dana od dana zaprimanja prigovora Povjerenstvo
donosi očitovanje o osnovanosti prigovora gospodarskog subjekta. Do donošenja očitovanja
Povjerenstva za postupak nabave bagatelne vrijednosti miruje.

Ako stručno povjerenstvo utvrdi da je prigovor gospodarskog subjekta osnovan postupak i /ili dio
postupka nabave bagatelne vrijednosti se poništava. „

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom osam dana od dana objave a objaviti će se u Službenom
glasniku općine Tisno.
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