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Predmet: Dodatak I. Ugovoru o nabavi robe Br. 600-04-17/02 s INA - Industrija nafte  d.d. 

Zagreb  
 
 

BITNI ELEMENTI PREDMETNOG NADMETANJA 

Predmet nabave: DIZELSKO GORIVO EURODIESEL BS 
Procijenjena vrijednost nabave: 21.494.000,00 kn bez PDV-a 
 
Vrijednost ugovora: 21.209.200,00 kn bez PDV-a 

Vrijednost aneksa: 2.118.799,08 kn bez PDV-a . 

Ukupna vrijednost ugovora s Anexom  23.327.999,08 kn bez PDV-a 

Sukladno članku 320. ZJN predlaže se sklapanje Dodatak I. Ugovoru o nabavi robe Br. 600-04-
17/02 s INA - Industrija nafte  d.d. Zagreb, jer su ispunjeni uvjeti iz navedenog članka za sklapanje 
dodatka bez provođenja postupka javne nabave. U nastavku citiramo navedeni članak, kako slijedi.  
 

"Članak 320. 

(1) Javni naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja 

novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 

1. vrijednost izmjene manja je od europskih pragova iz članka 13. ovoga Zakona 

2. vrijednost izmjene manja je od 10 % prvotne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi robe ili usluga, 

odnosno manja je od 15 % prvotne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi radova 

3. izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora. 
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(2) Javni naručitelj za primjenu stavka 1. ovoga članka ne provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz 

članka 321. ovoga Zakona. 

(3) Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje vrijednosti iz stavka 1. točke 2. ovoga 

članka procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena. 

(4) Ako ugovor sadržava odredbu o indeksaciji cijene, referentna vrijednost za izračun 

maksimalnog povećanja cijene je ažurirana cijena prvotnog ugovora u trenutku izmjene." 

Predmetni Dodatak neophodno je zaključiti kako se ne bi dovelo u pitanje redovita isporuka goriva. 

Javno nadmetanje za novi ugovor je u tijeku, javno otvaranje je 28.12. u 10:00 sati, a okončanje 

nadmetanja planira se do konca slijedećeg mjeseca. 

Slijedom navedenog, moli se Nadzorni odbor da donese Odluku o davanju suglasnosti na 

sklapanje Dodatka I. Ugovoru o nabavi robe Br. 600-04-17/02 s odabranim ponuditeljem INA - 

Industrija nafte d.d., Zagreb. 

 

S poštovanjem, 

 

Privitak: Dodatak I. Ugovoru o nabavi robe Br. 600-04-17/02 s INA - Industrija nafte  d.d. Zagreb 
 

 

 

 

Direktor 
 

Alberto Kontuš, dipl. oec., v.r.                  
 


