
 
 
 
 

PRIJEDLOG 
 
  Na temelju članka 70. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 
120/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________ 2017. godine donijela 
 
 

 
O D L U K U 

 
o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik objava obavijesti javne nabave u 

Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 
 
 
 

I. 
 

  Daje se prethodna suglasnost na Cjenik objava obavijesti javne nabave u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, koji je utvrdio predsjednik 
Uprave Narodnih novina d.d., aktom od 10. travnja 2017. godine, a koji se nalazi u prilogu 
ove Odluke i njezin je sastavni dio. 
 

II. 
 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
 
 
Klasa:   
Urbroj:   
 
Zagreb,  
 
 
                  PREDSJEDNIK 
 
 
           mr. sc. Andrej Plenković 

 
 



Na temelju članka 11. Statuta Narodnih novina d.d, Zagreb, Savski gaj, Xlll.put 6, na 
današnji dan, 10. travnja 2017. godine, donosim1 H} I) I mw\
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CJENIK OBJAVA OBAVIJESTI JAVNE NABAVE U 
ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE 

REPUBLIKE HRVATSKE

I.
Cjenik objava obavijesti javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave 

Republike Hrvatske temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) 
utvrđuje se kako slijedi:

ZJN 2016.

Cijena | 
uHRK i 

(bez 
PDV-a)
1.500,00 i

Redni
broj VRSTE

1. OBAVIJESTI JAVNE NABAVE ZA POSTUPKE U 
KOJIMA JE CILJ DODJELA UGOVORA O JAVNOJ 
NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM 
GOSPODARSKIM SUBJEKTOM

1.1. Prethodna informacijska obavijest -■ (OFl)
Obavijest o nadmetanju (0F2)
Obavijest o dodjeli ugovora t0F3)

Periodična indikativna obavijest -- sektorska nabava (0F4) 
Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava (0F5)
Obavijest o dodjeli ugovora - sektorska nabava (0F6) 
Obavijest na profilu kupca (0F8)
Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama (F14) 
Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost (FT 5) 
Obavijest o izmjeni (F20)
Društvene i druge posebne usluge - javni ugovori (F21) 
Društvene i druge posebne usluge - sektorska nabava (F22)

2. OBAVIJESTI JAVNE NABAVE ZA POSTUPKE U 
KOJIMA JE CILJ DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA 
S VIŠE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

2.000,00

! U I



Sliamca » 3

2.1. • Prethodna informacijska obavijest (OFl)
• Obavijest o nadmetanju (0F2)
• Obavijest o dodjeli ugovora (0F3)
• Periodična indikativna obavijest - sektorska nabava (0F4)
• Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava (0F5)
• Obavijest o dodjeli ugovora - sektorska nabava (0F6)
• Obavijest na profilu kupca (0F8)
• Obavijest o izmjenama ili dodatnim infonnacijarna (F14)
• Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost (F15)
• Obavijest o izmjeni (F20)
• Društvene i druge posebne usluge javni ugovori (F2I)
• Društvene i druge posebne usluge - sektorska nabava (F22)
OBAVIJESTI ZA PROVOĐENJE PROJEKTNOG 
NATJEČAJA
• Obavijest o projektnom natječaju (F12)
• Rezultati projektnog natječaja (F13)
• Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama (F14)

OBAVIJESTI ZA PROVOĐENJE SUSTAVA 
KVALIFIKACIJE_____
• Obavijest na profilu kupca (0F8)
• Kvalifikacijski sustav - sektorska nabava (0F7)
• Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama (FT4)
• Obavijest o dodjeli ugovora - sektorska nabava (0F6)
OB AV j.fEST! KOIF SI I 7F. ZA PRO'. OĐFNJF 
DINAMIČKOG SUSl'AVA NABAVE

• Prethodna informacijska obavijest (OFl)
• Obavijest o nadmetanju (0F2)
• Obavijest o dodjeli ugovora (0F3)
• Periodična indikativna obavijest - sektorska nabava (0F4)
• Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava (0F5)
• Obavijest o dodjeli ugovora - sektorska nabava (0F6)
• Obavijest na profilu kupca (0F8)
• Obavijest o izmjenama ili dodatnim infonnacijarna (F14)
• Obavijest o izmjeni (F20)

i
1.500,03.

0
3.1.

4. 2.000,00

4.1.

5,1.

II.
Cjenik se odnosi na započete postupke javne nabave i pojedina stavka cjenika 

obuhvaća sve obavijesti koje pripadaju započetom postupku javne nabave, ovisno o vrsti
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naručitelja i vrsti postupka javne nabave, odnosno režima nabave te pojedinih tehnika i 
instrumenata nabave.

III.
U eijenama iz točke I. obuhvaćeni su i dodatni moduli elektroničke dostave 

zahtjeva i ponuda, javnog otvaranja ponuda, elektroničke komunikacije (postavljanja 
pitanja i odgovora, pojašnjenja i upotpunjavanje ponude), dostava odluka, zapisnika i 
informacija i dr,

IV.
Do stupanja na snagu ovoga cjenika odgovarajuće se primjenjuju cijene iz Odluke 

o cijenama u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 27. prosinca 
2011. za koju je Vlada Republike Hrvatske dala suglasnost Odlukom o davanju 
suglasnosti na cjenik Narodnih novina d.d. za objave javne nabave od 9. veljače 2012. 
(Klasa: 330-01/12-01/04, Urbroj: 5030116-12-1).

V.
Cjenik objava obavijesti javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave 

Republike Hrvatske stupa na snagu danom donošenja Odluke Vlade Republike Hrvatske 
kojom se daje prethodna suglasnost na cjenik.

Cjenik objava obavijesti javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave 
Republike Hrvatske javno se objavljuje na intemetskim stranicama Narodnih novina d.d.

Branimir Gudelj, dipl. oec.
predsjednik Uprave
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OBRAZLOŽENJE

Dana 1. siječnja 2017. godine stupio je na snagu novi Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16; ZJN 
2016). Članak 67. ZJN 2016 propisuje daje Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske 
(EOJN RH) usluga od općeg negospodarskog interesa, a javnu ovlast za pružanje te usluge imaju 
Narodne novine d.d.

Nadalje, člankom 70. stavkom 1. ZJN 2016 propisano je da prethodnu suglasnost na cjenik objava 
obavijesti javne nabave u EOJN RH te njegove izmjene i dopune daje Vlada Republike Hrvatske 
odlukom.

Slijedom navedenog, ovom Odlukom daje se prethodna suglasnost na cjenik objava obavijesti javne 
nabave u EOJN RH koji je donio predsjednik Uprave Narodnih novina d.d. aktom od 10. travnja 2017. 
godine, a koji se nalazi u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.
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