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1. 
 

 Temeljem ĉlanka 15. Zakona o savjetima 
mladih ("Narodne novine" broj 41/14) i ĉlanka 
14. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine 
Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja br. 
03/15), Savjet mladih Općine Gunja na 
konstituirajućoj sjednici održanoj dana 20. 
listopada 2017. godine, donosi 
 

POSLOVNIK 
o radu Savjeta mladih Općine Gunja 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Ĉlanak 1. 
 

 Ovim Poslovnikom o radu Savjeta mladih 
Općine Gunja (u daljnjem tekstu: Poslovnik), 
ureĊuje se: 
- konstituiranje Savjeta mladih Općine Gunja (u 
daljnjem tekstu: Savjet), 
- prava i dužnosti ĉlanova, 
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika, 
- naĉin sazivanja sjednica, 
- naĉin rada na sjednici, 
- javnost rada, 
- druga pitanja znaĉajna za rad Savjeta. 
                                                                 

Ĉlanak 2. 
 

 Ovaj Poslovnik donose ĉlanovi Savjeta 
javnim glasovanjem, većinom glasova svih 
ĉlanova Savjeta koji je odreĊen Odlukom o 
osnivanju Savjeta. 
 

II. KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH 
  

Ĉlanak 3. 
 

 Prvu konstituirajuću sjednicu Savjeta 

mladih dužan je sazvati predsjednik Općinskog 

vijeća Općine Gunja koji predsjedava 

sjednicom, do izbora predsjednika Savjeta. 

 Savjet mladih smatra se konstituiranim 

izborom predsjednika. 

Ĉlanak 4. 
 

 Predsjednik Općinskog vijeća Općine 
Gunja na konstituirajućoj sjednici predsjedava i 
rukovodi sjednicom do izbora predsjednika 
Savjeta  i ima sva prava i dužnosti predsjednika 
Savjeta u pogledu predsjedanja i rukovoĊenja 
konstituirajućom sjednicom.  
  

III. IZBOR PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA 
PREDSJEDNIKA SAVJETA 

  
Ĉlanak 5. 

 

 Predsjednik i zamjenik predsjednika 
Savjeta biraju se iz redova ĉlanova Savjeta, na 
prijedlog najmanje 1/3 ĉlanova Savjeta. 
 Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju 
se na razdoblje od tri godine u skladu sa 
Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine 
Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja br. 
03/15)  
  

Ĉlanak 6. 
 

  Predsjednik i zamjenik predsjednika 
Savjeta biraju se većinom glasova svih ĉlanova, 
javnim glasovanjem. 
 
IV. PRAVA I DUŽNOSTI ĈLANOVA SAVJETA 
  

Ĉlanak 7. 
 

 Od dana konstituiranja Savjeta ĉlan 
Savjeta ima sva prava odreĊena Zakonom, 
Odlukom i ovim Poslovnikom. 
 Ĉlanovi Savjeta  odgovorni su za svoj rad  i 
odluke ili izvješća koja podnose  Općinskom 
vijeću Općine Gunja. 
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Ĉlanak 8. 
 

 Ĉlanovi Savjeta biraju se na razdoblje od tri 
(3) godine, u skladu sa Zakonom i Odlukom. 
 Općinsko vijeće Općine Gunja razriješit će 
ĉlana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako 
neopravdano izostane s najmanje 50 % sjednica 
Savjeta mladih u godini dana, te na osobni 
zahtjev ĉlana Savjeta mladih. 
        

Ĉlanak 9. 
 

 Ĉlan Savjeta ima pravo i dužnost 
prisustvovati sjednicama i sudjelovati u radu 
Savjeta. 
 Djelokrug rada Savjeta mladih odreĊen je 
ĉlankom 12. Odluke o osnivanju Savjeta mladih 
Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja 
br. 03/15).  
  

Ĉlanak 10. 
 

 Ĉlan Savjeta je dužan obavljati zadaće koje 
mu u okviru svog djelokruga povjeri Savjet. 
 

Ĉlanak 11. 
 

 Ĉlan Savjeta  koji je neposredno osobno 
zainteresiran za donošenje odluke  o nekom 
pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, 
ali je izuzet od odluĉivanja, sukladno Zakonu. 
 Smatra se da je ĉlan Savjeta neposredno 
osobno zainteresiran za donošenje odluka  o 
nekom pitanju ako se  odluka odnosi na projekt u 
kojemu osobno sudjeluje  ili sudjeluje pravna 
osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu. 
  

Ĉlanak 12. 
 

 Ĉlan Savjeta ima pravo od upravnog odjela 
Općine Gunja zatražiti struĉnu pomoć i 
informacije koje su mu potrebne u obavljanju 
njegove funkcije, a posebno u izradi prijedloga 
koje on podnosi. 
 

Ĉlanak 13. 
 

 U obavljanju prava i dužnosti ĉlan Savjeta 
razmatra i podnosi prijedloge Savjetu iz 
djelokruga rada utvrĊenog Odlukom. 
 Prijedlozi se, u pravilu, dostavljaju 
predsjedniku Savjeta u pisanoj formi, najkasnije 
15 dana prije održavanja sjednice. Rok za 
podnošenje prijedloga  može  biti i kraći, ako za 
to postoje opravdani razlozi. 
 Prijedlozi za raspravu mogu se predlagati i 
na sjednici, usmeno. 
  
 

 
 Savjet je dužan obrazložiti svoj prijedlog, 
odnosno inicijativu ili stav. 
  Predsjednik Savjeta prihvaćene prijedloge 
dostavlja Općinskom vijeću Općine Gunja. 
 

Ĉlanak 14. 
 

 Savjet ima pravo tražiti da na njegovoj 
sjednici bude nazoĉan naĉelnik ili osoba koju on 
ovlast, ovisno o temi  koja je na dnevnom redu 
Savjeta, te predstavnici ustanova i/ili trgovaĉkih 
društava ĉiji je osnivaĉ Općina Gunja. 
 Savjet može na svoje sjednice pozivati 
struĉne i druge osobe zbog  iznošenja, odnosno 
upoznavanja sa struĉnim mišljenjem o pitanjima 
o kojima Savjet raspravlja  te 
predstavnike  drugih savjetodavnih tijela mladih s 
podruĉja općine, županije, Republike Hrvatske te 
meĊunarodnih tijela mladih. 
 Osobe iz prethodnog stavka ne mogu na 
sjednici odluĉivati. 
 Savjet može  imenovati  svoja stalna ili 
povremena radna tijela za uža podruĉja 
djelovanja, te organizirati forume, tribine, 
radionice, a za pojedine dobne skupine mladih ili 
srodne vrste problema mladih. 
 

Ĉlanak 15. 
 

 Predsjedniku Savjeta u pripremanju i 
organiziranju sjednica Savjeta u struĉnom i 
administrativno tehniĉkom dijelu pomaže 
Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja. 
  

V. PREDSJEDNIK I ZAMJENIK 
PREDSJEDNIKA SAVJETA 

  
Ĉlanak 16. 

 

 Predsjednik Savjeta: 
- predstavlja i zastupa  Savjet, 
- saziva sjednicu Savjeta, 
- predlaže dnevni red sjednica Savjeta, 
- predsjedava i održava red na sjednicama   
Savjeta, 
- brine o postupku donošenja akata, 
- brine o suradnji Savjeta sa tijelima i 
ustanovama sa kojima Savjet suraĊuje u 
ostvarivanju      svojih funkcija, 
- pokreće inicijative za raspravu o pojedinim 
prijedlozima, 
- brine se o provoĊenju naĉela javnosti, 
- potpisuje akte koje Savjet donosi, 
- brine se o primjeni ovog Poslovnika Savjeta i 
ostvarivanju prava ĉlanova Savjeta. 
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Ĉlanak 17. 

 

 Zamjenik predsjednika Savjeta zamjenjuje 
predsjednika u sluĉaju njegove odsutnosti ili 
sprijeĉenosti,  sa svim pravima i obvezama 
predsjednika Savjeta. 
 Zamjenik predsjednika Savjeta obavlja i 
druge poslove koje mu povjeri Savjet ili 
predsjednik Savjeta. 
  

Ĉlanak 18. 
 

 Predsjednik Savjeta dužan je sazvati 
redovitu sjednicu najmanje jednom svaka tri 
mjeseca, a po potrebi i ĉešće.  
 Predsjednik  je dužan sazvati  izvanrednu 
sjednicu Savjeta, kada  njeno sazivanje zatraži 
najmanje 1/3 ĉlanova Savjeta, u roku od 30 
dana od dana primitka zahtjeva. 
  

Ĉlanak 19. 
 

 Ako predsjednik Savjeta mladih ne 
obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu, općim 
aktima Općine Gunja te ovom Poslovniku o 
radu, Savjet mladih može natpoloviĉnom 
većinom glasova svih ĉlanova pokrenuti 
postupak njegovog razrješenja s funkcije 
predsjednika Savjeta mladih i izbora novog 
predsjednika. 
 Ako Savjet mladih ne pokrene postupak 
izbora novog predsjednika Savjeta mladih 
sukladno prethodnom stavku ovoga ĉlanka, 
Općinsko vijeće Općine Gunja može u pisanom 
obliku uputiti Savjetu mladih inicijativu za 
pokretanje postupka izbora novog predsjednika 
Savjeta mladih. 
 Ako zamjenik predsjednika Savjeta 
mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno 
Zakonu, općim aktima Općine Gunja te ovom 
Poslovniku o radu Savjeta mladih, predsjednik 
Savjeta mladih ili najmanje 1/3 ĉlanova Savjeta 
mladih može pokrenuti postupak za njegovo 
razrješenje s funkcije zamjenika predsjednika 
Savjeta mladih i izbor novog zamjenika 
predsjednika Savjeta mladih. 
 

VI. NAĈIN RADA NA SJEDNICAMA 
  

Ĉlanak 20. 
 

 Savjet donosi  odluke većinom glasova 
nazoĉnih ĉlanova Savjeta.  
 Kvorum se utvrĊuje na poĉetku sjednice, 
brojanjem i prozivkom ĉlanova Savjeta. 
 Savjet većinom glasova svih ĉlanova 
donosi: 
 

- Poslovnik o radu, 
- Program rada Savjeta, 
- te odluĉuje o izboru, odnosno razrješenju 
predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta. 
 

 Glasovanje na sjednici 
 

Ĉlanak 21. 
 

 Na sjednicama Savjeta glasuje se javno, 
osim kad Savjet odluĉi da se o pojedinom 
prijedlogu glasuje tajno. Odluka o tome donosi 
se većinom glasova prisutnih ĉlanova Savjeta. 
 Tajno glasovanje provodi se na 
glasaĉkom listiću. Glasaĉki listići moraju biti iste 
veliĉine, boje i oblika .  
 U pripremi tajnog glasovanja predsjedniku 
Savjeta pomaže jedan ĉlan  kojeg odredi 
Savjet. 
 Ako se glasuje o kandidatima, tada 
se  oni navode  abecednim redom, a glasovanje 
se vrši zaokruživanjem rednog broja ispred 
imena kandidata. 
 Ĉlan Savjeta može glasovati samo  na 
jednom glasaĉkom  listiću i to osobno. 
 Nevažeći je nepotpuni listić, odnosno 
glasaĉki listić koji je popunjen tako da se ne 
može sa sigurnošću utvrditi za koga, ili kako 
je  ĉlan Savjeta glasovao. 
 Rezultate glasovanja utvrĊuje i objavljuje 
predsjednik Savjeta. 
  

 Sazivanje sjednica 
 

Ĉlanak 22. 
 

 Poziv na sjednicu dostavlja se 
ĉlanovima Savjeta najkasnije 2 (dva) dana prije 
održavanja sjednice, a taj rok može biti i kraći, 
ako za to postoje osobito opravdani razlozi. Uz 
poziv za sjednicu dostavlja se i prijedlog 
dnevnog reda s materijalima. 
 Poziv i materijal za sjednicu mogu se 
dostaviti i elektroniĉkim putem. 
 

 Predsjedavanje i sudjelovanje u radu 
 

Ĉlanak 23. 
 

 Sjednici Savjeta predsjeda predsjednik, 
a ukoliko je on odsutan ili sprijeĉen zamjenjuje 
ga zamjenik predsjednika. Ako je i zamjenik 
predsjednika odsutan zamjenjuje ga ĉlan kojeg 
odredi Savjet. 
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Ĉlanak 24. 
 

 U radu sjednice ima pravo sudjelovati 
svaki ĉlan Savjeta. 

 
Održavanje reda  na sjednici 

 
Ĉlanak 25. 

 

 Red na sjednici osigurava predsjednik 
Savjeta. 
 U sluĉaju povrede reda na sjednici 
predsjednik može izreći mjere: opomenu, 
opomenu s oduzimanjem rijeĉi ili udaljenje sa 
sjednice. 
 Mjere se izriĉu: ako se u govoru ne drže 
teme, ako govori, a da prethodno nije dobio 
rijeĉ, ako omalovažava ili vrijeĊa predsjednika ili 
ĉlana Savjeta ili svojim upadicama ometa 
govornika u raspravi, ako svojim ponašanjem 
odstupa od općih pravila ponašanja u Savjetu. 
 Ako predsjednik ne može održati red na 
sjednici redovnim mjerama, odredit će kratak 
prekid sjednice. 
 

  Otvaranje sjednice i dnevni red 
 

Ĉlanak 26. 
 

 Za pravovaljano odluĉivanje na sjednici 
je  potrebno prisutnost  većine ĉlanova Savjeta. 
 Prisutnost većine ĉlanova Savjeta 
utvrĊuje se brojanjem ili prozivanjem ĉlanova 
Savjeta. Prisutnost se mora utvrditi na poĉetku 
sjednice. 
 Nakon što je utvrdio da postoji potreban 
broj prisutnih, predsjednik otvara sjednicu. 
 Ako nije prisutna većina ĉlanova 
Savjeta, sjednica se odgaĊa i o odgodi  se 
pismeno izvješćuju odsutni ĉlanovi. 
 

Ĉlanak 27. 
 

 Dnevni red sjednice Savjeta predlaže 
predsjednik Savjeta. 
 U  prijedlog dnevnog reda unose se svi 
predmeti i materijali koji su u rokovima i na 
naĉin predviĊen ovim Poslovnikom podnijeli 
ovlašteni predlagatelji. 

 
Ĉlanak 28. 

 

 Dnevni red utvrĊuje se na poĉetku 
sjednice. 
 Prilikom utvrĊivanja dnevnog reda 
najprije se odluĉuje o prijedlogu da se pojedini 
predmet izostavi, a zatim da se dnevni red 
dopuni. 

 Nakon što se utvrdi dnevni red prelazi 
se na raspravu o pojedinim pitanjima i to 
redoslijedom utvrĊenim u dnevnom redu. 
 U tijeku sjednice Savjeta može se 
izmijeniti redoslijed razmatranja pojedinih 
pitanja. 
 

 Rasprava i odluĉivanje 
 

Ĉlanak 29. 
 

 Na sjednici se o svakom predmetu 
dnevnog reda raspravlja. 
  

Ĉlanak 30. 
 

 Prijave za sudjelovanje u raspravi 
podnose se predsjedniku prije rasprave, te u 
tijeku rasprave sve do njezinog zakljuĉenja. 
 Na sjednici se može utvrditi vrijeme u 
kojem sudionik rasprave može najdulje govoriti 
o pojedinom pitanju. 
 

Ĉlanak 31. 
 

 Predsjednik zakljuĉuje raspravu kada 
utvrdi da nema više prijavljenih govornika. 
  

Ĉlanak 32. 
 

 O prijedlogu se glasuje poslije 
zakljuĉenja rasprave. 
 Odluke i druge akte Savjet donosi 
većinom glasova nazoĉnih ĉlanova Savjeta, 
osim kada je ovim Poslovnikom propisan drugi 
naĉin glasovanja. 
 Glasuje se javno, podizanjem ruke, osim 
kada se glasuje tajno. 
 Predsjednik utvrĊuje i objavljuje rezultat 
glasovanja. 
 O radu na sjednici Savjeta vodi se 
zapisnik. 
 

Ĉlanak 33. 
 

 Zapisnik sadrži: 
- vrijeme i mjesto održavanja, 
- dnevni red sjednice,  
- ime i prezime osobe koja predsjedava  
  sjednici, 
- imena prisutnih i odsutnih ĉlanova Savjeta, 
- imena ostalih sudionika na sjednici, 
- tijek sjednice s nazivom pitanja o kojima se  
  raspravljalo, 
- imena govornika koji su raspravljali o  
  pojedinim pitanjima, 
- rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima, te 
- naziv akata donesenih na sjednici. 
 



 

 

STRANICA 5                     SLUŽBENI VJESNIK                                     BROJ 3 

Ĉlanak 34. 
 

 Zapisnik potpisuje predsjednik Savjeta i 
zapisniĉar. 
 Zapisnici sjednica Savjeta ĉuvaju se u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gunja. 
  

VII. JAVNOST RADA 
 

Ĉlanak 35. 
 

 Rad Savjeta je javan. 
 Savjet obavještava javnost o svom radu 
putem web stranice Općine Gunja. 
  

Ĉlanak 36. 
 

 Savjet može održati i konferenciju za 
medije, ako tako odluĉi Savjet ili predsjednik 
Savjeta, te davati službene izjave. Službene 
izjave o radu Savjeta daje predsjednik Savjeta 
ili osoba koju on ovlasti. 
  

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
  

Ĉlanak 37. 
 

 Prijedlog za promjenu Poslovnika može 
podnijeti svaki ĉlan Savjeta. 
 Prijedlog mora biti obrazložen, a 
podnosi se predsjedniku Savjeta koji ga 
prosljeĊuje Savjetu na razmatranje. 

 Na temelju pribavljenog mišljenja 
ĉlanova Savjeta odluĉuje se da li će se 
pristupiti predloženoj promjeni Poslovnika. 
 Izmjene Poslovnika Savjeta donose se 
većinom glasova svih ĉlanova Savjeta. 
  

Ĉlanak 38. 
 

 Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Gunja. 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
OPĆINA GUNJA 

Savjet mladih Općine Gunja 

 
 

KLASA: 023-08/17-01/1615 
URBROJ: 2212/07-17-1 
 

Gunja, 20. listopada 2017. godine 
 
 

  Predsjednik Savjeta mladih                                
            Općine Gunja 
 

                           Zlatko Nikolić 

 
__________________________________________________________________ 
 
 
2. 

 
  Temeljem ĉlanka 15. stavak 2. 

Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 
broj 120/16-dalje u tekstu: Zakona), ĉlanka 
48. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaĉenje, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12 i 19/13-proĉišćeni tekst, 137/15 i 
123/17) i ĉlanka 47. Statuta Općine Gunja 
(''Službeni vjesnik'' Općine Gunja, broj 
01/18), općinski naĉelnik Općine Gunja, 
donosi: 

 

O d l u k a 
o jednostavnoj nabavi 

 
 
 
 

Ĉlanak 1. 
  

(1) Ovom Odlukom, u svrhu poštivanja osnovnih 
naĉela javne nabave i dobrog gospodarenja 
javnim sredstvima, ureĊuje se postupak koji 
prethodi ugovornom odnosu za nabavu robe i 
usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 
kuna, odnosno za nabavu radova procijenjene 
vrijednosti do 500.000,00 kuna, za koje 
sukladno ĉlanku 12. stavak 1. Zakona o javnoj 
nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 - u 
daljnjem tekstu: Zakon), ne postoji obveza 
primjene istog Zakona. 

 

Ĉlanak 2. 
 

I. U provedbi postupaka nabave sukladno ovoj 
Odluci obvezno je:  
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- primjenjivati i druge važeće zakonske i 
podzakonske akte, koji se odnose na 
predmet nabave, a u smislu posebnih 
zakona (npr. Zakon o obveznim 
odnosima, Zakon o prostornom 
ureĊenju i gradnji, i dr.),  
- u odnosu na sve gospodarske 
subjekte, pridržavati se naĉela slobode 
kretanja robe, poslovnog nastanka i 
slobode pružanja usluga, te naĉela koja 
iz toga proizlaze, kao što su naĉela 
tržišnog natjecanja, jednakog tretmana, 
zabrane diskriminacije, uzajamnog 
priznavanja, razmjernosti i 
transparentnosti.  

II. O sukobu interesa, na odgovarajući naĉin, 
primjenjuju se odredbe Zakona. 

 
Ĉlanak 3. 

  
(1) Nabava roba, radova i usluga, procijenjene 
vrijednosti do 70.000,00 kn, provodi se 
temeljem odluke Općinskog naĉelnika o 
prihvaćanju ponude, putem narudžbenice, 
ugovora ili drugog odgovarajućeg dokumenta.  
(2) Narudžbenica i/ili ugovor obvezno sadrži 
podatke o gospodarskom subjektu-dobavljaĉu i 
naruĉitelju, predmetu nabave, detaljnu 
specifikaciju jedinica mjere, koliĉina, jediniĉnih 
cijena i ukupnih cijena, te roku i mjestu 
isporuke, naĉinu i roku plaćanja.  
(3) Ovisno o predmetu nabave, narudžbenica 
i/ili ugovor mogu sadržavati, sukladno 
odredbama Zakona, podatke o jamstvu za 
izvršenje predmeta nabave i ugovornoj kazni. 

 
Ĉlanak 4. 

  
(1) Postupak nabave roba i usluga procijenjene 
vrijednosti od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn, 
odnosno radova procijenjene vrijednosti od 
70.000,00 kn do 500.000,00 kuna, sukladno 
Planu nabave, proraĉunskim sredstvima i ovoj 
Odluci, priprema i provodi Povjerenstvo od 
najmanje 3 ĉlana, koje posebnom odlukom 
imenuje Općinski naĉelnik. Jedan od ĉlanova 
Povjerenstva može imati važeći certifikat iz 
podruĉja javne nabave. Ĉlanovi Povjerenstva 
ne moraju biti samo zaposlenici Naruĉitelja. To 
mogu biti i druge osobe ukoliko imaju utjecaj na 
odluĉivanje ili druge radnje s obzirom na 
njihovu struĉnost a u svezi s pojedinim 
predmetom jednostavne nabave.  
(2) Povjerenstvo iz prethodnog stavka dužno je 
na dokaziv naĉin (faxom, elektronskom poštom 
i dr.) zatražiti, u pravilu, najmanje 3 ponude 
sposobnih i ovlaštenih ponuditelja (baza 

podataka općine, istraživanje tržišta, internet i 
drugo), usporediti pristigle ponude po kriteriju 
najniže cijene ili po kriteriju ekonomski 
najpovoljnije ponude, predložiti odabir 
najpovoljnije ponude, te sastaviti zapisnik o 
pregledu i ocjeni ponuda potpisan od svih 
ĉlanova Povjerenstva.  
(3) Poziv za dostavljanje ponude iz 
prethodnog stavka, osim odabranim sposobnim 
i ovlaštenim potencijalnim ponuditeljima, može 
se objaviti i na web stranici Općine Gunja.  
(4) Poziv za dostavljanje ponude mora 

sadržavati: 
- podatke o naruĉitelju,  
- opis predmeta nabave,  
- rok izvršenja predmeta nabave, 
- troškovnik predmeta nabave,  
- kriterij za odabir ponude,  

      - uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju 
ispuniti, odnosno dokaze koje treba priložiti  
ponudi, ako se traži ispunjavanje odreĊenih 
uvjeta i zahtjeva (izvadak iz sudskog ili obrtnog 
registra kojim se dokazuje da je ponuditelj 
registriran za obavljanje djelatnosti koja je 
predmet nabave, bonitet ponuditelja, 
nekažnjavanost, ne postojanje duga po javnim 
davanjima ili prema naruĉitelju i sl.),  
      - rok za dostavu ponude (datum i vrijeme 
do kada ponude moraju biti zaprimljene kod 
naruĉitelja),  

- rok valjanosti ponude,  
- naĉin dostavljanja ponuda i adresu na koju 
se ponude dostavljaju,  
- kontakt osobu i broj telefona,  

      - podatke o traženim jamstvima, ako se 
traži dostava jamstava (za ozbiljnost ponude, 
za uredno ispunjenje ugovora i za otklanjanje 
nedostataka u jamstvenom roku), 
      - razloge iskljuĉenja ponuditelja, odnosno 
odbijanja ponude,  
      - obavijest da se ponude neće javno 
otvarati,  

- obrazac ponudbenog lista,  
- ostale podatke potrebne za izradu i 
dostavljanje ponude. 

(5) Ako je kriterij odabira ekonomski 
najpovoljnija ponuda, osim cijene, mogu se 
odrediti i drugi kriteriji, npr. kvaliteta, tehniĉke 
prednosti, estetske i funkcionalne osobine, 
ekološke osobine, operativni troškovi, 
ekonomiĉnost, usluga nakon prodaje i tehniĉka 
pomoć, datum isporuke i rok isporuke ili rok 
izvršenja, a u zapisniku o pregledu i ocjeni 
ponuda potrebno je posebno obrazložiti 
prijedlog odabira najpovoljnije ponude. 
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(6) Naruĉitelj u pozivu na dostavu ponuda za 
jednostavnu nabavu može od gospodarskog 
subjekta tražiti i odrediti uvjete sposobnosti za 
obavljanje profesionalne djelatnosti, uvjete 
ekonomske i financijske sposobnosti, te uvjete 
tehniĉke i struĉne sposobnosti .  
U tom sluĉaju ponuditelji, uz dostavljenu 
ponudu - popunjenog ponudbenog lista i 
troškovnika, dužni su dostaviti naruĉitelju i:  

- dokaze da ne postoje razlozi za iskljuĉenje 
ponuditelja,  
- dokazati pravnu i poslovnu, financijsku, 
tehniĉku i dr. sposobnost,  

na naĉin kako je to predvidio Zakon o javnoj 
nabavi i kako se to navodi u Pozivu na dostavu 
ponude. Traženi dokumenti mogu se dostaviti u 
izvorniku ili neovjerenoj preslici. 
(7) Naruĉitelj u pozivu na dostavu ponuda za 
jednostavnu nabavu može od gospodarskog 
subjekta zahtijevati dostavu sljedećih jamstava: 
- jamstvo za ozbiljnost ponude, 
- jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, 
- jamstvo za otklanjanje nedostataka u 
jamstvenom roku, 
na naĉin kako je to predvidio Zakon o javnoj 
nabavi i kako se to navodi u Pozivu na dostavu 
ponude. 
Osim prethodno navedenih jamstava, Naruĉitelj 
može u pozivu na dostavu ponuda odrediti i 
drugo jamstvo u skladu s posebnim zakonom.  
(8) Rok za dostavu ponuda iznosi minimalno 
dva dana od dostavljenog poziva na                 
dostavu ponuda, ako se radi o nabavi roba i 
usluga u vrijednosti od 70.000,00 kn do                 
200.000,00 kn bez PDV-a, odnosno minimalno 
osam dana ako se radi o radovima u 
vrijednosti od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn 
bez PDV-a. 
(9) Otvaranje ponuda kod postupaka 
jednostavne nabave ne provodi se javno. 
Ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena 
predstavnika naruĉitelja iz stavka 1. ovog 
ĉlanka. Otvaranje ponuda obavit će se 
najkasnije tri radna dana nakon isteka roka za 
dostavu ponuda. O provedenom postupku 
otvaranja, pregleda i ocjene ponuda 
Povjerenstvo sastavlja Zapisnik koji se bez 
odgode dostavlja općinskom naĉelniku. 
(10) Odluku o odabiru najpovoljnije 
ponude/zakljuĉenju ugovora o jednostavnoj 
nabavi, na prijedlog Povjerenstva donosi 
Općinski naĉelnik. 
Naruĉitelj je prethodno navedenu odluku 
Naĉelnika obvezan bez odgode istovremeno 

dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv naĉin ( 
dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom 
slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl. ). 
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude postaje 
izvršna danom dostave Odluke ponuditelju. 
Nabavu radova, roba i usluga Naruĉitelj 
realizira po zakljuĉenju Ugovora s odabranim 
gospodarskim subjektom. 
(11) Odluka o odabiru najpovoljnije 
ponude/zakljuĉenju ugovora o nabavi može se 
donijeti i kada je, od više pozvanih, zaprimljena 
prihvatljiva ponuda samo jednog ponuditelja. 
(12) Ako se temeljem poslanih zahtjeva za 
dostavljanje ponude i/ili objavljenog poziva za 
dostavljanje ponude ne zaprimi niti jedna 
ponuda, ili niti jedna zaprimljena ponuda ne 
udovoljava uvjetima iz poziva, ili iz nekog 
drugog razloga koji objektivno spreĉava 
realizaciju nabave, Općinski naĉelnik će 
Odlukom poništiti postupak jednostavne 
nabave.  
 

Ĉlanak 5. 
  

(1) Kod ugovaranja nabave roba, usluga 
procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, 
odnosno radova procijenjene vrijednosti do 
500.000,00 kuna:  

1. ako je pružatelj usluga osoba ĉiji se 
odabir predlaže zbog specijalistiĉkih 
struĉnih znanja i posebnih okolnosti 
(konzultantske, odvjetniĉke, 
javnobilježniĉke usluge, usluge 
obrazovanja, zdravstvene i socijalne 
usluge, ugostiteljske usluge i sl.),  

2. u sluĉaju nabave radova i usluga koji se 
povjeravaju trgovaĉkim društvima u 
vlasništvu Općine Gunja,  

3. ako postoje uvjeti za provedbu 
pregovaraĉkog postupka javne nabave 
bez prethodne objave ili za koje postoje 
izuzeci prema odredbama Zakona,  

4. u sluĉaju provedbe nabave, koja 
zahtijeva žurnost, te u ostalim 
sluĉajevima, kada se to ocijeni 
opravdanim,  

ne primjenjuju se odredbe ĉlanka 4. ove 
Odluke. 
(2) U sluĉaju iz stavka 1. ovoga ĉlanka, 
temeljem jedne zatražene i dobivene ponude, 
odluku o prihvaćanju iste, te ispostavi 
narudžbenice odnosno zakljuĉenju ugovora, 
donosi Općinski naĉelnik. 
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Ĉlanak 6. 
  

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o provedbi postupka javne 
nabave bagatelne vrijednosti („Službeni 
vjesnik“ Općine Gunja broj: 03/14).  
 

Ĉlanak 7. 
 

(1) Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana 
od dana objave u „Službenom vjesniku“ 
Općine Gunja. 
 
 
 
 

  REPUBLIKA HRVATSKA 
    VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
       OPĆINA GUNJA 
                 OPĆINSKI NAĈELNIK 
 
KLASA: 406-09/18-01/751 
URBROJ: 2212/07-18-1 
 

Gunja, 27. travnja 2018.godine 
 
   Načelnik Općine Gunja 
     Anto Gutić, mag.nov. 
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SADRŽAJ: 
________________________________________________________________ 
 
 

1. POSLOVNIK o radu Savjeta mladih Općine Gunja 
 

2. ODLUKA o jednostavnoj nabavi 
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