
 

 

                    

                      
            Republika Hrvatska 
Općinski sud u Slavonskom Brodu 
  Slavonski Brod, Trg pobjede 13 
       Ured predsjednika suda 
 
Poslovni broj: 20-Su-377/2021-2 
Slavonski Brod, 15. prosinca 2021. 
 

 

Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o sudovima (Narodne novine 
28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20-Odluka Ustavnog suda 
Republike Hrvatske) i članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne 
novine 120/16, dalje: ZJN), predsjednik Općinskog suda u Slavonskom Brodu 
donio je    

 
                  

Dopune 
Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave 

 
 

Članak 1.  
 
 U Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave broj 20-Su-
377/2021-1 od 14. svibnja 2021. (dalje: Pravilnik), iza članka 5. dodaje se 
članak 6. koji glasi: 
"Prije početka postupaka jednostavne nabave iz članaka 4. i 5. ovoga 
Pravilnika, javni naručitelj obvezan je internom odlukom imenovati stručno 
povjerenstvo za jednostavnu nabavu. 
Stručno povjerenstvo za jednostavnu nabavu priprema i provodi postupak 
jednostavne nabave. 
Članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu ne moraju biti zaposlenici 
javnog naručitelja. 
Najmanje jedan član stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu mora 
posjedovati važeći certifikat u području javne nabave." 
 
 

Članak 2. 
 

 Dosadašnji članci 6.-11. Pravilnika postaju članci 7.-12. 
 
 

Članak 3. 
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 Ove Dopune Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja i bit će 
objavljene na internetskim stranicama suda, a na internetskim stranicama 
suda bit će objavljen i pročišćeni tekst Pravilnika.  
  
 
 

                                                                                          Predsjednik suda 
 
                                                                                           Vedran Pavelić 
 
 
 
 
Dostaviti: 

1. Ravnatelj sudske uprave 
2. Pododsjek materijalno-financijskih poslova 
3. Odjeljak za informatičku podršku, radi objave 

na internetskoj stranici suda 
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