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USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 

 
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 

120/16. i 114/22.) i članka 17. stavka 2. točke 1. Poslovnika Ustavnog suda 
Republike Hrvatske  („Narodne novine“ broj 181/03., 16/06., 30/08., 123/09., 63/10., 
121/10., 25/13., 37/14., 83/14. - pročišćeni tekst i 2/15.), dana 24. studenoga 2022. 
godine, donosim 
 

 
O D L U K U 

 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROVEDBI POSTUPKA 

JEDNOSTAVNE NABAVE U USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE 
 
 

Članak 1. 
U Odluci o provedbi postupka jednostavne nabave u Ustavnom sudu 

Republike Hrvatske broj: SuT-A-5/2017 od 30. lipnja 2017. u članku 1. stavak 2. 
mijenja se i glasi: 

"2) Odredbe ove Odluke primjenjuju se za nabavu roba i usluga procijenjene 
vrijednosti manje od 26.540,00 eura bez poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem 
tekstu: PDV), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 
66.360,00 eura bez PDV-a.". 
 

Članak 2. 
U članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi: 
"1) Odgovorne osobe i nositelji nabave roba, usluga i radova za potrebe Suda 

su ovlaštene osobe za nabavu sukladno Odluci o procedurama stvaranja ugovornih 
obveza u Ustavnom sudu Republike Hrvatske broj: SuT-A-16/2019 od 28. listopada 
2019.". 
 

Članak 3. 
U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi: 
"1) Jednostavna nabava je nabava istovrsnih roba i istovrsnih usluga 

procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura (bez PDV-a), odnosno istovrsnih 
radova manje od 66.360,00 eura (bez PDV-a)." 

U stavku 4. brojka i riječ: "2.000,00 kuna" mijenjaju se i glase: "265,45 eura". 
 

Članak 4. 
U članku 4. u stavku 1. brojka i riječ: "100.000,00 kuna" mijenjaju se i glase: 

"13.272,28 eura". 
U stavku 2. brojka i riječ: "100.000,00 kuna" mijenjaju se i glase: "13.272,28 

eura". 
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Članak 5. 
U članku 7. stavku 1. riječi: "Odluke o procedurama stvaranja ugovornih 

obveza u Ustavnom sudu Republike Hrvatske broj: SuT-A-2/2013 od 3. travnja 
2013." mijenjaju se i glase: "Odluke o procedurama stvaranja ugovornih obveza u 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske broj: SuT-A-16/2019 od 28. listopada 2019.". 

U stavku 2. riječi: "Odluke o zaprimanju i provjere računa te plaćanja po 
računima u Ustavnom sudu Republike Hrvatske broj: SuT-A-4/2015 od 2. veljače 
2015." mijenjaju se i glase: "Odluke o proceduri zaprimanju i provjere računa te 
plaćanja po računima u Ustavnom sudu Republike Hrvatske broj: SuT-A-13/2018 od 
23. studenoga 2018.". 
 

 
Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. i objavit će se na mrežnim 
stranicama Suda.   
 
 
Broj: SuT-A-5/2017-1 
U Zagrebu, 24. studenoga 2022. 

 
 
 

PREDSJEDNIK 
 

dr. sc. Miroslav Šeparović, v.r. 
 

 
 

 


