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Zagreb, 6.veljace 2014, godine 

HRVATSKI SABOR 
Nacionalno vijeee za pra.enje 

provedbe Slrategije .uzbijanja korupcije 
nip gdina. Vladhrura Seksa, dipl.iur, predsjednika 

10000 Zagreb 
Markov trg6 

I'REDMtT: Izvjdce 0 provedbi mjera iz Akcijskog plana uz Strat01liju 5uzbijanja korupci.ie 

bjette, dostavlja se 

VEZA: Vas podnesak, K/asa: 305·0] IJ 3-02109; Urbroj: 6524-2-13·01 od 08. studenoga 2013. 

Postovanl, ~ 

U skladu sa revid ranim Akcijskun planorn uz Strat~llijU suzbijanja korupcije, kojl je don!jela. V'a~ll 

Republike Hrvat ke dana 15.studenoga 2012.. Mmlstarstvo gospodarstva kao nositelj mjera lZ 

Akcijskog plana ncsi gore navedeno izvjesce. 

I . 

S postovanjem, 

PRIVITAK: (lx) 



Izvješće o provedbi Akcijskih mjera uz Strategiju suzbijanja korupcije za 
2013. godinu 

 

1. CILJ: Stvaranje društva bez korupcije 

 

 
MJERA 116.: Provođenje nadzora nad provedbom Zakona o javnoj nabavi 
 
Aktivnosti vezano za mjeru 116. se provode u potpunosti.  
U 2013. godini zaprimljena je 107 predmeta nadzora od kojih je 65 dovršeno, a 42 su u radu. 
Od 107 predmeta, u njih 16 nadzor se nije provodio, a nadzor je proveden u njih 49. Od toga 
u 14 predmeta nisu utvrđene nepravilnosti, dok su u 35 predmeta utvrđene. Vezano za 
nepravilnosti poneseno je 20 optužnih prijedloga.     
 
MJERA 117.: Objavljivanje i ažuriranje popisa poveznica internetskih stranica na kojima su 
dostupni planovi nabave javnih naručitelja 
MJERA 118.:  Objavljivanje i ažuriranje popisa poveznica internetskih stranica na kojima su 
dostupni registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma naručitelja 
 
Aktivnost vezano za mjere 117. i 118. provode se u potpunosti. 
Temeljem poveznica na objavljene Registre zaprimljene od strane naručitelja Uprava za 
sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva objedinjuje popis tih poveznica i objavljuje ga 
na Portalu javne nabave (www.javnanabava.hr). Popis poveznica redovno se ažurira u 
skladu s novim poveznicama zaprimljenima od strane naručitelja te je zaključno ažuriranje za 
2013. godinu objavljeno u siječnju 2014.  
 
Kako bi se u potpunosti osigurala primjena ove mjere u praksi Uprava za sustav javne 
nabave Ministarstva gospodarstva objavila je 02. svibnja 2013. godine na svojim internetskim 
stranicama Podsjetnik na ove obveze koje proizlazi iz Zakona o javnoj nabavi te je isti 
podsjetnik proslijedila kroz sustav Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske 
svim registriranim naručiteljima u sustavu. Naručitelji su pozvani da detaljno pročitaju 
Podsjetnik te da ako nisu u potpunosti ispunili sve relevantne odredbe, to učine u što kraćem 
roku.  
 
Vezano za mjeru 118. potrebno je naglasiti da veliki broj naručitelja nije sklapao 
ugovore/okvirne sporazume u vrijednosti jednakoj ili većoj od praga za bagatelnu nabavu 
stoga nema ni podataka za koje bi imali obvezu objave u Registrima. Dakle, ako za 
određenog naručitelja ne postoji poveznica ne znači automatizmom da ne poštuje Zakon o 
javnoj nabavi. 
 
Prilikom zaprimanja poveznice Uprava za sustav javne nabave provjerava radi li poveznica u 
tom trenutku.  
 
U slučaju kada Ministarstvo gospodarstva - Uprava za sustav javne nabave, zaprimi 

informaciju da određeni naručitelj nije ispunio specifičnu obvezu vezano za objavu podataka 

odmah kontaktira naručitelja.  

 

 

 

 



 

2. CILJ: Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama 

 

MJERA 119.: Izdavanje i obnavljanje certifikata u području javne nabave 

Aktivnost vezano za mjeru 119. provodi se u potpunosti. 
Sustav izobrazbe u području javne nabave dodatno je unaprijeđen stupanjem na snagu 

novog Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) u siječnju 2012. godine  te uvođenjem 

certifikata u području javne nabave. Certifikati se izdaju temeljem završenog specijalističkog 

programa izobrazbe u području javne nabave (50 sati) na rok od tri godine, a obnavljaju se 

temeljem redovitog usavršavanja (32 sata) ostvarenog u tom razdoblju. 

Programe izobrazbe i usavršavanja trenutno provodi 30 ovlaštenih nositelja u brojnim 

gradovima Republike Hrvatske (popis ovlaštenih nositelja objavljen na www.javnanabava.hr).  

U sklopu specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave Ministarstvo 

gospodarstva provelo je u 2013. godini 32 pisana ispita koji je položilo 687 pristupnika. 

Zaključno s 2013. godinom važeći certifikat izdan je za više od 3.300 osoba. Registar 

certifikata nalazi se na Portalu javne nabave (www.javnanabava.hr).   

Prvi izdani certifikati ističu 13. siječnja 2015. godine te će se s tim datumom početi obnavljati 

certifikati u području javne nabave na način i prema uvjetima propisanima Pravilnikom o 

izobrazbi u području javne nabave (NN br. 06/2012). 
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