
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

ZAKONA O JAVNOJ NABAVI 
 

 
I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 
 
Ustavna osnova za donošenje Zakona i izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi 
sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. točka 1. Ustava Republike Hrvatske („Narodne 
novine“ broj: 41/01, pročišćeni tekst 55/01). 
 
 
II. OCJENA STANJA I  OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM, 
TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI 
 
Republika Hrvatska je država s kratkom tradicijom uređivanja područja javne nabave. Ipak, 
potrebno je skrenuti pozornost na učinke koji se javljaju kao posljedica uvođenja sustava 
javnih nabava u praksi. Javne nabave su značajno utjecale na tržište ponuditelja, koji su 
pravnim reguliranjem toga područja morali početi postupati na relativno drugačiji, ali i na 
kompleksniji način, koji je činjenično predstavljao bitan odmak od dotadašnje prakse 
sklapanja ugovora između države i privatnog sektora. Učinci javnih nabava istovremeno bi se 
morali odraziti i na druga područja značajna za normalno djelovanje države, kao i osnaženje 
povjerenja javnosti prema radu države i sprječavanju korupcije. 
Izmjene zakonodavstva na tom području relativno su česte i nikada završen proces.  
 
A. OCJENA STANJA 
U bruto domaćem proizvodu država je vrlo važan gospodarski čimbenik, koji svojim 
aktivnostima te brojem i visinom novčanih transakcija značajno utječe ne samo na ukupnu 
gospodarsku aktivnost zemlje, već i na društvo u cjelini. Kako bi taj utjecaj bio pozitivan i 
poticajan, državne interakcije s ostalim sektorima trebaju biti što učinkovitije. 
Zakon o javnoj nabavi donesen je 3. listopada 2007. i objavljen je u „Narodnim novinama“ 
broj: 110/07 te je stupio na snagu 1. siječnja 2008. godine. 
Zakonom o javnoj nabavi uređuju se postupci javne nabave svih vrijednosti, nadležnosti tijela 
nadležnog za sustav javne nabave i Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave te 
pravna zaštita u vezi s postupcima javne nabave. 
U okviru pregovora s Europskom unijom, Poglavlje 5 – Javne nabave nužno je usklađenje s 
pravnom stečevinom Europske unije područja javne nabave, koncesija  s radovima i javno-
privatnog partnerstva. 
Zakon o javnoj nabavi je u pretežnom dijelu usklađen s: 
 
- Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 2004/18/EZ od 31.ožujka 2004. o 
koordinaciji postupaka za dodjelu ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe 
te ugovora o javnim uslugama  
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- Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 2004/17/EZ od 31. ožujka 2004. kojom se 
usklađuju postupci nabave subjekata koji djeluju u sektorima vodoopskrbe, energetike, 
prometa i poštanskih usluga   
 
Žalbeni postupci koji se nalaze u Direktivama 89/665/EZ i 92/137/EZ mogu se primijeniti 
samo u postupcima sklapanja ugovora koji su regulirani Direktivama  2004/18 i 2004/17 i 
prethodno: 92/50, 93/36, 93/37 i 93/38. 
 
Međutim, u području pravne zaštite usvojena je nova Direktiva 2007/66/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2007. kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktive Vijeća 
89/665/EEZ i 92/13/EEZ vezano uz poboljšanje učinkovitosti postupka revizije u vezi s 
dodjelom ugovora o javnim nabavama. 
Pored gore navedenih direktiva, koje reguliraju postupke javne nabave, EU je usvojila i druge 
propise vezane za javnu nabavu, a koji se tiču tehničkih aspekata. Ti, također bitni propisi su: 
 
- Direktiva Komisije 2001/78/EC iz 2001. godine o upotrebi standardnih obrazaca 
kod objavljivanja obavještenja o javnoj nabavi, 
 
- Uredba Komisije (EZ) br. 2151/2003 od 16. prosinca 2003. kojom se mijenja 
Uredba (EZ) br. 2195/2002 Europskoga Parlamenta i Vijeća o jedinstvenom rječniku javnih 
nabava (CPV), 
 
- Uredba Komisije (EZ-a) br. 1564/2005 od 7. rujna 2005. kojom se utvrđuju 
standardni obrasci za objavljivanje obavijesti u okviru postupaka javne nabave, prema 
direktivama 2004/17/EZ i 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća. 
 
Zakon sadrži osam dijelova, sedam dodataka i osam provedbenih propisa. 
 
Novo zakonodavstvo u području javne nabave, u području koncesija i javno-privatnog 
partnerstva, ima zadaću provesti reformu sustava javne nabave u skladu s europskim 
zakonodavstvom i neupitna je činjenica da se u prethodnom razdoblju pokazala potreba za 
dodatnim uređenjem određenih pitanja. Postojeća zakonska regulativa ne sadrži sve nove 
odredbe europskog prava u području javne nabave i stoga je nužno njihovo usklađenje. 
 
Dosadašnja primjena Zakona o javnoj nabavi u praksi koji je u pojedinim odredbama znatno 
stroži od odredbi direktiva, pokazala je nejasnoće i poteškoće u primjeni nekih instituta 
spomenutog Zakona. Navedene poteškoće je potrebno otkloniti i time stvoriti pretpostavke za 
poštivanje osnovnih načela sustava javne nabave i veću fleksibilnost u provođenju postupaka 
javne nabave. Stoga bi zakonodavni okvir trebalo uskladiti sa direktivama na takav način da 
se stvore mehanizmi za otklanjanje nepotrebnih zapreka koje se javljaju pri provedbi 
postupaka javnih nabava i istovremeno osigurati pretpostavke za međusobno usuglašavanje 
paketa zakona u području javne nabave, koncesija i javno-privatnog partnerstva.  
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U ovom dijelu  treba  upozoriti na neke odredbe Zakona koje predstavljaju zapreku u njegovoj 
dosljednoj primjeni iz čega proizlazi zaključak o nedovoljnoj ujednačenosti materije i 
problemima u tumačenju pojedinih odredbi u praksi, ali i smetnju za dobivanje pozitivne 
ocjene za sva tri zakonodavna područja javnih nabava od strane Europske komisije.    
 
B. OSNOVNA  PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM  
 
Tijekom primjene Zakona o javnoj nabavi održan je značajan broj edukacijskih seminara, 
radionica i okruglih stolova kako u vlastitoj organizaciji Uprave za sustav javne nabave 
Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, tako i u suradnji sa Središnjim državnim 
uredom za upravu, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom udrugom poslodavaca te 
nizom specijaliziranih organizatora. Tijekom održavanja navedene izobrazbe, kao i tijekom 
svakodnevnih konzultacija („dežurni savjetnik“ Uprave za sustav javne nabave) prikupljen je 
značajan opseg opravdanih primjedbi i sugestija u svrhu otklanjanja nepravilnosti i 
unapređenja sustava javne nabave. Značajan dio prikupljenih informacija rezultat je portala 
javne nabave putem kojeg su svi zainteresirani sudionici u sustavu javne nabave dostavljali 
svoje prijedloge i komentare. Na temelju prikupljenih informacija pripremljene su izmjene i 
dopune u dijelu u kojem su prijedlozi i komentari bili ocijenjeni prihvatljivima. 
 
Osim navedenog, izmjene i dopune Zakona imaju za cilj dodatno usklađenje Zakona s 
pravnom stečevinom EU kroz pojednostavljenje pojedinih odredbi Zakona o javnoj nabavi 
koje su bile znatno strože od  zahtjeva navedenih Direktiva. Nužno je napomenuti da neke 
strože odredbe i dalje ostaju na snazi, kao što su obveza objave pregovaračkog postupka bez 
prethodne objave i nabava usluga iz Dodatka II B. Zakona.  
 
Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne 
uprave („Narodne novine“ broj 27/08) i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva 
gospodarstva, rada i poduzetništva („Narodne novine“ broj 41/28) Uprava za sustav javne 
nabave Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva preuzela je nadležnosti Ureda za 
javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske te je u tom smislu potrebno predloženim izmjenama 
i dopunama Zakona o javnoj nabavi uskladiti naziv tijela.  
Stoga se izmjene i dopune odnose na znatnu debirokratizaciju postupka nabave i 
pojednostavljenje odredbi, i to na: 
 
- ukidanje obveze  objavljivanja  nabava  izuzetih od primjene Zakona o javnoj nabavi, 
- dodatno uređenje ugovora o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti Republike 
Hrvatske iz čega slijedi donošenje nove Uredbe o javnoj nabavi za potrebe obrane i 
sigurnosti, 
- pojednostavljenje višegodišnje nabave temeljem okvirnog sporazuma ili ugovora u 
svrhu redovnog funkcioniranja bez obveze planiranja financijskih sredstava, 
- uvođenje kategorije plana nabave koja je do sada samo proizlazila iz odredbi Zakona 
kao nužna, 
- smanjenje broja obveznih dokaza o sposobnosti, 
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- pojašnjenje predmeta nabave i načina njegova određivanja što ima izravan učinak na 
određivanje procijenjene vrijednosti nabave i odabir postupka javne nabave velike ili male 
vrijednosti, 
- iznimke od obveznih rokova mirovanja te duže rokove za ulaganje žalbe sukladno 
novoj direktivi o pravnoj zaštiti, 
- pojašnjenje odredaba vezanih za trenutak sklapanja ugovora o javnoj nabavi i 
mogućim posljedicama odbijanja njegova potpisivanja od strane ponuditelja, 
- pojašnjenje odredaba vezanih za sklapanje okvirnog sporazuma i ugovora o javnoj 
nabavi na temelju okvirnog sporazuma, 
- slobodnije odredbe u vezi s postupanjem naručitelja na području vodoopskrbe, 
energetike, prometa i poštanskih usluga,  
- jednostavnije izvještavanje, 
- brisanje obveze donošenja Uredbe o metodologiji pripreme, ocjene i izvedbe 
investicijskih projekata radi nužnosti njenog reguliranja drugim propisima. 
 
C. POSLJEDICE KOJE ĆE PROISTEĆI DONOŠENJEM NOVOG ZAKONA 
 
Sve promjene zakonodavstava teže istom cilju - pojednostavljenju postupaka javne nabave, 
racionalizaciji poslovanja države, snižavanju troškova uz poštivanje temeljnih načela javne 
nabave.   
Ovim izmjenama i dopunama Zakona, sustav javne nabave u RH čini značajan normativni i 
kvalitativni pomak u smjeru zakonodavstva EU. 
 
Predloženim  zakonom predlaže se cjelovito i jedinstveno pravno uređenje, budući da: 
1. Zakon o javnoj nabavi uzima u obzir tekst direktiva što znači da se navedene direktive u 
cijelosti prenosi u Zakon o javnoj nabavi čiji režim vrijedi za sve javne nabave robe, usluga i 
radova ispod i iznad graničnih vrijednosti iz direktiva.  
2. Zakon predviđa nacionalno uređenje postupaka nabave koje prije svega znači da naručitelj 
obavlja nabavu kao dobar gospodar uz poštivanje svih temeljnih načela javne nabave te uz 
primjenu preglednih, jednostavnih i učinkovitih postupaka. 
3. Zakon koji je jednostavniji i prihvatljiviji korisniku te nudi slobodniji pristup i uvodi veću 
prilagodljivost u standardne postupke čije provođenje u nacionalnom okviru, zbog velikog 
broja takvih postupaka, znači i manje troškove. Primjerenost s pravnim uređenjima ostalih 
država članica također nudi dodatnu osnovu za takovo uređenje.  
4. Zakon o javnoj nabavi nije neutralan zakon već je u pogledu nacionalnoga značenja i 
veličine javnih sredstava u BDP namijenjenih javnim nabavama, aktivni regulator i 
instrument posebice na području sekundarnih politika u smislu generiranja gospodarskoga 
razvitka i inovativnosti, prvenstveno putem malih i srednjih poduzeća, uključivanja vidika 
zaštite okoliša, osiguravanja zaposlenja putem rezerviranih javnih nabava, poduzeća invalida i 
centara za zapošljavanje itd. 
5. Uz poštivanje ekonomije vremena i troškova, režim javnih nabava je znatno jednostavniji.  
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III.  OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU ZAKONA  
Ocjenjuje se da donošenje ovog Zakona neće zahtijevati osiguranje posebnih sredstava u 
Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2008. 
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PRIJEDLOG ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
ZAKONA O JAVNOJ NABAVI 

 
Članak 1.  

 
U Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 110/07) u članku 2. točki 4. zadnja 
rečenica briše se. 
U točki 5. riječi: «koji se dodjeljuju» brišu se.  
U točki 7. iza riječi: «provedbe» dodaje se riječ: «dijela», a iza riječi: «postupka» dodaju se 
riječi: «i/ili načina javne nabave». 
U točki 13. iza riječi: «za» dodaje se riječ: «javnu». 

 
Članak 2.  

 
U članku 5. stavku 1. prva rečenica mijenja se i glasi: „Ovaj Zakon ne primjenjuju javni 
naručitelji:“ 
U točki 3. riječi: «pri čemu se Europska komisija obavještava o sklapanju svakoga takva 
sporazuma,» brišu se. 
U točki 13. riječ: «dopusti» zamjenjuje se riječju: «omogući». 
U točki 14., 15. i 16. riječ: „zajednice“ zamjenjuje se riječju: „unije“. 
U stavku 2. prva rečenica mijenja se i glasi: „Ovaj Zakon ne primjenjuju naručitelji na 
području vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga u slučajevima iz stavka 1. 
točke 1. do 13. i točke 15. ovoga članka, te:“. 
Stavak 3. mijenja se i glasi:  
«(3) S danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, naručitelji u slučaju izuzeća iz 
stavka 1. točke 3. ovoga članka, putem tijela nadležnog za sustav javne nabave, obavještavaju 
Europsku komisiju o sklapanju svakoga takva sporazuma.». 

 
Članak 3.  

 
U članku 6. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:  
„(2) Gospodarski subjekt koji ima pravo na pružanje odgovarajuće usluge prema pravu države 
u kojoj ima sjedište, ne smije biti isključen iz postupka javne nabave iz razloga što bi prema 
propisima Republike Hrvatske morao biti ili fizička ili pravna osoba.“. 
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. 

 
Članak 4.  

 
U članku 9. stavku 3. riječi: „i načina“ brišu se. 
Stavci 5. i 6. brišu se.  
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Članak 5. 

 
U članku 10. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase: 
„(2) Ako javni naručitelj smatra da je to neophodno za zaštitu bitnih sigurnosnih interesa 
Republike Hrvatske ugovori o javnoj nabavi oružja, vojne i policijske opreme te vojnih i 
policijskih materijala koji su navedeni u Dodatku III. ovoga Zakona, ugovori o javnim 
uslugama i javnim radovima koji su izravno s njima povezani kao i određeni ugovori o javnoj 
nabavi koji sadrže osjetljive podatke za potrebe sigurnosti koji nemaju vojnu svrhu, sklapaju 
se sukladno Uredbi o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti. 
(3) Uredbu o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti donosi Vlada Republike Hrvatske.“. 
 

Članak 6.  
 

Naziv iznad članka 11. mijenja se i glasi: „Zajednica ponuditelja“. 
Stavci 3., 4. i 5. brišu se. 

 
Članak 7. 

 
Iza članka 11. dodaju se članci 11.a koji glasi: 

 
„Sudjelovanje u pripremi postupka javne nabave 

Članak 11.a 
 

Gospodarski subjekt koji je izravno ili neizravno sudjelovao u pripremi postupka javne 
nabave smije sudjelovati u tom postupku javne nabave kao ponuditelj ili natjecatelj, ali da 
pritom ne bude narušeno načelo tržišnog natjecanja te da po potrebi naručitelj osigura da ga 
iskustvo koje je taj gospodarski subjekt stekao za vrijeme sudjelovanja u pripremi postupka 
javne nabave nije dovelo u prednost prilikom izrade njegove ponude u odnosu na ostale 
gospodarske subjekte.“. 

 
Članak 8. 

 
Iza članka 12. dodaje se novi članak 12.a koji glasi: 
 

„Članak 12.a 
 

(1) U pripremi i provedbi postupaka javne nabave kod naručitelja mora sudjelovati najmanje 
jedan zaposlenik koji ima završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave 
ako pretežni broj postupaka koje naručitelj provodi ima procijenjenu vrijednost nabave višu 
od: 
– 300.000,00 kuna za robe i usluge, 
– 500.000,00 kuna za radove. 
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(2) Program izobrazbe iz stavka 1. ovoga članka organizira i provodi tijelo nadležno za sustav 
javne nabave. 
(3) Tijelo nadležno za sustav javne nabave vodi očevidnik o zaposlenicima javnih naručitelja 
koji su završili specijalistički program izobrazbe te o završenom programu izdaje potvrde. 
(4) Tijelo nadležno za sustav javne ovlašteno je provjeravati ispunjava li javni naručitelj 
obveze iz stavka 1. ovoga članka.“. 
 

Članak 9. 
 

U članku 13. stavku 1. iza riječi: „nabavu“ dodaju se riječi: „sukladno planu nabave“. 
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
„(2) U slučaju sklapanja okvirnog sporazuma i uspostavljanja dinamičkog sustava nabave za 
višegodišnje razdoblje, u slučaju sklapanja višegodišnjih (do 48 mjeseci) ugovora o javnoj 
nabavi uobičajene robe, radova ili usluga koje se ponavljaju i služe za redovno funkcioniranje 
te u slučaju sklapanja ugovora o javnoj nabavi čiji je predmet nabave osobito složen u smislu 
članka 20. ovoga Zakona, javni naručitelj smije započeti postupak javne nabave iako nema 
planirana sredstva za nabavu za ukupno razdoblje njihova trajanja.“. 
Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5. 
U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. podstavak 5. mijenja se i glasi:  
„- zakonskoj osnovi za provođenje postupka javne nabave ili za sklapanje ugovora o javnim 
uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona,“ . 
Iza podstavka 8. točka se briše, stavlja se zarez i dodaje se podstavak 9. koji glasi: 
«- uz potpis odgovorne osobe javnog naručitelja i pečat.». 
 

Članak 10.  
 

U članku 22. stavku 6. točka 1. briše se. 
Dosadašnje točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. postaju točke 1., 2., 3., 4., 5. i 6. 
 

Članak 11. 
 

U članku 23. stavku 6. točka 1. briše se. 
Dosadašnje točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. postaju točke 1., 2., 3., 4., 5. i 6. 
 

Članak 12.  
 

U članku 24. stavku 1. prvoj rečenici riječ: „navesti“ zamjenjuje se riječju: „objaviti“, a iza 
riječi: „pozivu“ dodaju se riječi: „na nadmetanje“. 
U trećoj rečenici iza riječi: „pozivu“ dodaju se riječi: „na nadmetanje“. 
U stavku 4. riječ: „najbolje“ briše se. 
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Članak 13.  

 
U članku 25. stavak 2. riječi: „iz članka 13. stavka 5. ovoga Zakona, te podatke o 
gospodarskom subjektu ili gospodarskim subjektima s kojim ili s kojima namjerava 
pregovarati“ zamjenjuju se riječima: „iz Dodatka V. H ovoga Zakona“. 
U stavku 3. drugoj rečenici riječ „unaprijed“ briše se, a iza riječi „utvrditi“ dodaju se riječi 
„prije slanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka“. 

 
Članak 14.  

 
U članku 26. stavku 6. točka 2. briše se. 
Dosadašnje točke 3., 4. i 5. postaju točke 2., 3. i 4. 

 
Članak 15.  

 
U članku 30. stavku 7. riječi: „dokumentacije za nadmetanje,“ brišu se, a riječi: „isprava, 
koje“ zamjenjuju se riječima: „dokumenata koji“. 

 
Članak 16.  

 
U članku 31. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:  
„6. obavijest o početku postupka javne nabave u slučajevima pregovaračkog postupka javne 
nabave bez prethodne objave i sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga 
Zakona, i“. 
Iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:  
«7. obavijest o objavljivanju podataka prethodne (informacijske) obavijesti na profilu javnog 
naručitelja (kupca).». 

 
Članak 17. 

 
U članku 32. stavku 1. podstavku 2. riječ: «zajednice» zamjenjuje se riječju: «unije». 

 
Članak 18. 

 
U članku 35. stavku 1. riječi: «i dokumentaciji za nadmetanje» brišu se. 

 
Članak 19. 

 
U članku 36. stavku 1. prva rečenica mijenja se i glasi: «Najmanje jednom godišnje putem 
prethodne (informacijske) obavijesti ili na svom profilu javni naručitelj objavljuje:». 
Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase: 
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„(2) Prethodna (informacijska) obavijest koja se odnosi na ugovore o javnoj nabavi robe i na 
ugovore o javnim uslugama šalje se što prije na objavljivanje ili se objavljuje na profilu 
javnog naručitelja (kupca) nakon početka tekuće financijske odnosno proračunske godine. 
Prethodna (informacijska) obavijest koja se odnosi na ugovore o javnim radovima šalje se što 
prije na objavljivanje ili se objavljuje na profilu javnog naručitelja (kupca) nakon donošenja 
odluke kojom se odobrava planiranje ugovora o javnim radovima ili okvirnih sporazuma koje 
javni naručitelji namjeravaju sklopiti. 
(3) Javni naručitelji koji objavljuju prethodnu (informacijsku) obavijest na profilu javnog 
naručitelja (kupca) elektronskim putem šalju obavijest o objavljivanju podataka prethodne 
(informacijske) obavijesti na profilu javnog naručitelja (kupca) u skladu s formatom i 
detaljnim postupcima za slanje obavijesti navedenim u točki 3. Dodatka VI. ovoga Zakona. 
Na profilu javnog naručitelja (kupca) navodi se datum slanja te obavijesti.“.  
 

Članak 20.  
 

U članku 37. stavku 1. riječi: «donošenja odluke o odabiru» zamjenjuju se riječima: 
„sklapanja ugovora o javnoj nabavi“. 
U stavku 3. podstavku 1. riječi: „donošenja odluke o odabiru za svaki ugovor“ zamjenjuju se 
riječima „sklapanja svakog ugovora o javnoj nabavi“. 
U stavku 4. iza riječi: „s“ dodaje se riječ: „njenim“. 
Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi: 
„(6) Ugovori sklopljeni temeljem izuzeća od primjene ovoga Zakona ne objavljuju se.“.  

 
Članak 21.  

 
U članku 40. stavku 1. točki 1. riječi: „najkasnije u roku šest dana od dana kada je zatražena“ 
zamjenjuju se riječju: „odmah“.  

 
Članak 22. 

 
U članku 41. stavku 3. podstavku 1. broj: „26“ zamjenjuje se brojem: „32“. 

 
Članak 23. 

 
U članku 42. stavku 2. broj: “20“ zamjenjuje se brojem: „25“. 

 
Članak 24. 

 
U članku 43. stavku 1. iza riječi: „dana“ briše se zarez i riječi: „ali ne na manje od 22 dana“ 
brišu se. 
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Članak 25. 
 

U članku 46. stavak 1. mijenja se i glasi:  
„(1) Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarske subjekte iz sudjelovanja u postupku 
javne nabave ako je gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog 
subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela udruživanja za počinjenje 
kaznenih djela, primanja mita u gospodarskom poslovanju, davanja mita u gospodarskom 
poslovanju, zlouporabe položaja i ovlasti, zlouporabe obavljanja dužnosti državne vlasti, 
protuzakonitog posredovanja, primanja mita, davanja mita, prijevare, računalne prijevare, 
prijevare u gospodarskom poslovanju i prikrivanja protuzakonito dobivenog novca, odnosno 
za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.“. 
U stavku 2. dodaje se nova točka 1. koja glasi: 
„1. ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i 
obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,“. 
Dosadašnje točke 1., 2., 3. i 4. postaju točke 2., 3., 4. i 5. 
U dosadašnjoj točki 5. koja postaje točka 6. iza riječi: „ako“ dodaje se riječ: „je“, a riječi: 
„nije dostavio dokaz o sposobnosti, odgovarajući dokaz o sposobnosti, odnosno ako je“ brišu 
se.  

 
Članak 26. 

 
U članku 47. točki 5. riječi: „kao i u trenutku isteka roka za dostavu ponude kod ponovljenog 
poziva na nadmetanje,“ brišu se. 
U točki 6. riječi: „kao i u trenutku isteka roka za dostavu ponude pri posebnom pozivu na 
dostavu ponude sukladno odredbama članka 104. ovoga Zakona“ brišu se. 

 
Članak 27. 

 
U članku 48. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:  
„(1) Javni naručitelj obvezan je u postupku javne nabave odrediti uvjete nekažnjavanja 
sukladno odredbi članka 46. stavka 1. ovoga Zakona. 
U postupku javne nabave javni naručitelj može odrediti uvjete za: 
1. pravnu i poslovnu sposobnost gospodarskog subjekta, 
2. financijsku i gospodarsku sposobnost gospodarskog subjekta i 
3. tehničku i stručnu sposobnost gospodarskog subjekta.“. 
Stavci 4. i 5. brišu se. 
Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 4.  
 

Članak 28. 
 

U članku 49. stavak 1. mijenja se i glasi: 
„(1) Javni naručitelj može od gospodarskog subjekta, kao dokaz postojanja odgovarajuće 
pravne i poslovne sposobnosti, zahtijevati: 
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1. ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući 

registar ili odgovarajuću potvrdu, koji ne smiju biti stariji od šest mjeseci do dana slanja 
objave,  

2. ovlaštenje, suglasnost i slično ako su gospodarskom subjektu potrebni u zemlji sjedišta za 
obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave, te 

3. ispravu o članstvu u određenoj strukovnoj organizaciji ako je gospodarskom subjektu 
potrebna u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave. 

Stavak 3. mijenja se i glasi:  
„(3) U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su 
pojedinačno dokazati postojanje odgovarajuće pravne i poslovne sposobnosti ako je traženo.“. 
  

Članak 29.  
 

Članak 50. mijenja se i glasi:  
„(1) Javni naručitelj obvezan je od gospodarskog subjekta zahtijevati dokaz da gospodarskom 
subjektu i osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta, u slučaju kada se radi o 
pravnoj osobi, nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela iz članka 46. 
stavka 1. ovoga Zakona sukladno posebnim propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta. 
(2) Ako se dokaz o nekažnjavanju ne izdaje u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta za 
potrebe postupka javne nabave ili ako taj dokaz ne obuhvaća sva kaznena djela iz članka 46. 
stavka 1. ovoga Zakona, dokaz o nekažnjavanju može biti zamijenjen izjavom. 
(3) Izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela daje osoba 
ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i kada se radi o pravnoj osobi za 
gospodarski subjekt. 
(4) Dokaz o nekažnjavanju ne smije biti stariji od 30 dana do dana slanja objave. 
(5) U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su 
pojedinačno dokazati svoje nekažnjavanje.“. 
 

Članak 30. 
 

U članku 51. stavak 1. briše se. 
U stavku 2. koji postaje stavak 1. u prvoj rečenici riječi: „Uz dokaz iz stavka 1. ovoga članka, 
javni“ zamjenjuju se riječju: „Javni“. 
Dodaje se nova točka 1. koja glasi:  
„1. potvrdu porezne uprave o stanju duga ili istovrijednu ispravu nadležnog tijela zemlje 
sjedišta gospodarskog subjekta, koja ne smije biti starija od 30 dana do dana slanja objave,“. 
Dosadašnje točke 1., 2. i 3. postaju točke 2., 3. i 4. 
Dosadašnja točka 4. briše se. 
U točki 5. iza riječi: «najviše» riječ: «do» briše se. 
Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:  
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„(5) U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su 
pojedinačno dokazati financijsku i gospodarsku sposobnost iz točke 1. stavka 1. ovog članka 
ako je traženo.“. 
 

Članak 31.  
 

U članku 52. stavku 4. iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi: 
„6. izjavu gospodarskog subjekta iz koje je razvidno kojim uređajima i kojom tehničkom 
opremom gospodarski subjekt raspolaže u svrhu izvršenja ugovora,“. 
Dosadašnja točka 6. postaje točka 7. 

 
Članak 32.  

 
U članku 55. iza stavka 8. dodaju se novi stavci 9. i 10. koji glase: 
"(9) Dokumentacija za nadmetanje izrađuje se na hrvatskom jeziku. 
(10) Kada je to potrebno zbog predmeta nabave naručitelj može, osim na hrvatskom jeziku, 
dokumentaciju za nadmetanje ili njen dio izraditi i na stranom jeziku ili jezicima. U slučaju 
spora mjerodavna je dokumentacija za nadmetanje izrađena na hrvatskom jeziku.". 
 

Članak 33.  
 

U članku 57. stavak 1. briše se. 
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 1. i 2. 
Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:  
„(3) Podaci o gospodarskim subjektima koji zatraže uvid ili preuzmu dokumentaciju za 
nadmetanje moraju se evidentirati i čuvati kao tajni“. 
Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 4. i 5. 

 
Članak 34. 

 
U članku 58. stavak 4. briše se. 
U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 4. iza riječi: „nabavi“ dodaje se riječ: 
„određene“. 

 
Članak 35.  

 
Članak 59. mijenja se i glasi:  
„(1) Javni naručitelj može u dokumentaciji za nadmetanje zatražiti od ponuditelja da u ponudi 
naznači dio koji namjerava ustupiti podizvođaču/podisporučitelju i podatke o njemu. Te 
naznake ne utječu na odgovornost ponuditelja. 
(2) Podaci o podizvođaču/podisporučitelju daju se uz dokaz njihove pravne i poslovne 
sposobnosti.“.  
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Članak 36.  

 
U članku 60. točki 1. iza riječi „sposobnosti“ dodaju se riječi: „u smislu članka 89. stavka 5. 
ovoga Zakona, odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora“. 

 
Članak 37.  

 
U članku 61. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase: 
„(1) Ako javni naručitelj zahtijeva jamstvo za ozbiljnost ponude, obvezan je u dokumentaciji 
za nadmetanje utvrditi visinu jamstva u relativnom iznosu. Jamstvo za ozbiljnost ponude, 
osim u opravdanim slučajevima, ne može iznositi više od 5% cijene ponude. 
(2) Ako se ponuditelj suglasi sa zahtjevom javnog naručitelja za produženje valjanosti 
ponude, jamstvo za ozbiljnost ponude mora se produžiti sukladno produženju roka valjanosti 
ponude. 
(3) Vraćanje jamstva ne smije biti odgođeno na neki kasniji rok nego što je potrebno za 
zaštitu javnog naručitelja od štetnih posljedica.“. 

 
Članak 38.  

 
Naziv iznad članka 67. i članak 67. mijenjaju se i glase: 

 
„Predmet nabave 

Članak 67. 
 

(1) Predmet nabave određuje javni naručitelj u planu nabave. 
(2) Predmet nabave mora biti određen na način da predstavlja tehničku, tehnološku, 
gospodarsku, oblikovnu, funkcionalnu ili sl. cjelinu po svom nazivu, evidenciji, namjeni, 
svojstvima ili drugim karakteristikama. 
(3) Javni naručitelj mora jasno, razumljivo i nedvojbeno opisati predmet nabave kako bi 
ponuditelji mogli ponuditi robu, usluge i radove usporedive po vrsti, kvaliteti i cijeni, te po 
drugim potrebnim svojstvima i uvjetima.“. 

 
Članak 39. 

 
U članku 68. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase: 
„(1) Opis predmeta nabave može biti konstruktivan, funkcionalan ili kombinacija obaju opisa. 
(2) Pri konstruktivnom opisu predmeta nabave, predmet nabave se mora opisati na jasan, 
potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu konstruktivnih 
zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Konstruktivan opis predmeta nabave sadrži tehničke 
specifikacije te se u slučaju potrebe nadopunjava planovima, projektnom dokumentacijom, 
crtežima, modelima, probama, uzorcima i slično. 
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(3) Pri funkcionalnom opisu predmeta nabave tehničke specifikacije moraju predmet nabave 
opisati jasno, potpuno i neutralno, na način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu 
izvedbenih i/ili funkcionalnih zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Iz opisa predmeta 
nabave mora biti prepoznatljiva svrha predmeta nabave i zahtjevi koji se postavljaju za 
predmet nabave u tehničkom, gospodarskom, oblikovnom i funkcionalnom pogledu. 
Izvedbeni i funkcionalni zahtjevi moraju se precizirati na način da natjecatelji i ponuditelji 
dobiju jasnu predodžbu o predmetu ugovora i da javni naručitelj može sklopiti ugovor. 
Funkcionalni opis predmeta nabave mora sadržavati tehničke specifikacije te planove, crteže, 
modele, probe, uzorke i slično, ako javni naručitelj njima raspolaže.“. 
 

Članak 40. 
 

U članku 71. stavku 4. riječi: «dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom» brišu se. 
U stavku 3. brojevi: „5. i 6.“ zamjenjuju se brojevima: „4. i 5.“. 

 
Članak 41. 

 
Članak 73. mijenja se i glasi: 
„Ponuda mora sadržavati: 
1. naziv (tvrtku ili skraćenu tvrtku) i sjedište ponuditelja, te adresu (elektroničke) pošte 
ponuditelja ili službe ponuditelja ovlaštene za zaprimanje pošte, a kod zajednice ponuditelja 
podatke o zajedničkim ponuditeljima, nositelju ponude za sudjelovanje u postupku javne 
nabave i potpisniku/potpisnicima ugovora o javnoj nabavi,  
2. dokaze o sposobnosti osim kada se sposobnost ocjenjuje prije dostavljanja ponude, 
3. obvezne dijelove i/ili priloge ponude (jamstva, tehničke specifikacije, tehnička 
dokumentacija, izjave, nacrti, fotografije, skice, uzorci i sl.) ako su traženi, 
4. cijenu ponude, 
5. rok valjanosti ponude, 
6. potpisan prijedlog ugovora ili okvirnog sporazuma, ukoliko je sastavni dio dokumentacije 
za nadmetanje, 
7. popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude, 
8. ostale podatke tražene u dokumentaciji za nadmetanje, i 
9. datum i potpis ponuditelja.“. 

 
Članak 42.  

 
U članku 74. stavku 3. drugoj rečenici riječ: «ona» briše se. 

 
Članak 43. 

 
U članku 77. stavak 3. briše se. 
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3. 
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Članak 44. 
 

U članku 79. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase: 
(1) U otvorenom i ograničenom postupku javne nabave obavlja se javno otvaranje ponuda, o 
čemu se sastavlja zapisnik. Postupak otvaranja ponuda započinje na naznačenome mjestu i u 
naznačeno vrijeme, istodobno s istekom roka za dostavu ponuda. Ponude otvaraju najmanje 
dva ovlaštena predstavnika javnog naručitelja. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati 
ovlašteni predstavnici ponuditelja i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe. 
Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo ovlašteni 
predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja. 
(2) U pregovaračkom postupku javne nabave (s prethodnom i bez prethodne objave) i 
postupku natjecateljskog dijaloga nije obvezno javno otvaranje ponuda.“. 
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: „(4) Nakon otvaranja ponuda javni naručitelj 
obvezan je ponuditelju na njegov zahtjev omogućiti uvid u ponudu drugog ponuditelja i sve 
njene dijelove osim u one podatke iz ponude koji su označeni tajnima sukladno odredbama 
članka 8. ovoga Zakona.“. 

 
Članak 45. 

 
U članku 81. stavku 4. zadnja rečenica briše se. 
Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: 
„(5) S danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju javni naručitelj obvezan je 
obavijestiti Europsku komisiju ako isključi ponudu iz razloga navedenog u stavku 4. ovoga 
članka.“. 

 
Članak 46. 

 
U članku 83. stavak 2. briše se. 
U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. riječ: „prihvatljivost“ zamjenjuje se riječima: 
„ocjeni prihvatljivosti“.  

 
Članak 47.  

U članku 84. stavku 1. točki 1. riječi: „stavka 5.“ zamjenjuju se slovom: „a“. 
 

Članak 48.  
Članak 85. mijenja se i glasi:  
„(1) Nakon pregleda i ocjene ponuda javni naručitelj donosi odluku o odabiru ili odluku o 
poništenju.  
(2) Odluka o odabiru temelji se na kriteriju/kriterijima za odabir ponude.  
(3) Za odabir je dovoljna jedna prihvatljiva ponuda.“. 
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Članak 49.  

 
U članku 86. stavku 1. podstavku 12. riječi: «dan isteka roka» zamjenjuju se riječju: „rok“.  
U podstavku 15. riječ: „ovjeru“ zamjenjuje se riječju „pečat“. 
Stavak 3. briše se.  
 

Članak 50.  
 

U članku 87. stavak 3. briše se. 
 

Članak 51.  
 

U članku 88. stavak 3. mijenja se i glasi: 
„Javni naručitelj nije obvezan primijeniti rok mirovanja: 
a) ako je u postupku javne nabave sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i 
odabrana, te 
b) prije sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma iz članka 102. i 
dinamičkog sustava nabave iz članka 104. ovoga Zakona.“. 
 

Članak 52. 
 

Članak 89. mijenja se i glasi: 
„(1) Protekom roka mirovanja iz stavka 1. članka 88. ovoga Zakona, ako nije pokrenut 
postupak pravne zaštite, odnosno dostavom odluke Državne komisije za kontrolu postupaka 
javne nabave kojom se žalba odbacuje ili odbija, odluka o odabiru postaje izvršna.  
(2) Ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum mora se sklopiti u roku koji ne smije 
biti duži od 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru odnosno od dana dobivanja 
suglasnosti mjerodavnog tijela ako je posebnim propisima pribavljanje takve suglasnosti 
obvezno. 
(3) U slučajevima iz stavka 3. članka 88. ovoga Zakona rok za sklapanje ugovora o javnoj 
nabavi odnosno okvirnog sporazuma računa se od dana dostave odluke o odabiru. 
(4) Ako je prije potpisivanja ugovora o javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma istekla 
valjanost ponude, javni naručitelj mora od odabranog ponuditelja dobiti pisanu izjavu o 
produženju valjanosti ponude. 
(5) Javni naručitelj može, ako je to odredio u dokumentaciji za nadmetanje, prije sklapanja 
ugovora o javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma od odabranog ponuditelja zatražiti 
izvornike ili ovjerene preslike priloženih dokaza o sposobnosti. 
(6) Ako odabrani ponuditelj ne potpiše ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum ili 
ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora kako je zatraženo u dokumentaciji za 
nadmetanje, naručitelj može sklopiti ugovor sa sljedećim ponuditeljem čija je ponuda 
prihvatljiva ili poništiti postupak javne nabave.  
 

 



 18

 
(7) Ugovor o javnoj nabavi sklapa se u pisanom obliku, a isti učinak može imati i 
narudžbenica, nalog, zaključnica, zahtjevnica i sl. ako sadrži sve bitne sastojke ugovora 
određene propisima, po prirodi stvari ili voljom stranaka potrebne da bi se ugovor smatrao 
sklopljenim. 
(8) Ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum mora biti u skladu s odabranom 
ponudom i uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje.“. 
 

Članak 53. 
 

U članku 90. stavak 1. mijenja se i glasi:  
„(1) Postupak javne nabave završava sklapanjem ugovora o javnoj nabavi odnosno danom 
izvršnosti odluke o poništenju.“.  

 
Članak 54. 

 
Članak 94. mijenja se i glasi: 
„(1) Javni naručitelj obvezan je nakon isteka roka za dostavu ponude poništiti postupak javne 
nabave, za cjelokupan predmet nabave odnosno za grupu ili dio predmeta nabave ako je bilo 
dopušteno nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave: 
1. ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka javne 
nabave, bile dovele do neobjavljivanja poziva na nadmetanje, ili 
2. ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka javne 
nabave, bile dovele do sadržajno bitno drugačijeg poziva na nadmetanje, ili 
3. ako nakon isključenja ponuda u postupku ne preostane nijedna prihvatljiva ponuda, ili 
4. ako nije pristigla nijedna ponuda, ili 
5. ako su pristigle dvije najpovoljnije prihvatljive ponude s istom cjenom ako je kriterij 
odabira najniža     cijena, ili  
6. ako se na temelju kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude ne može izvršiti 
odabir. 
(2) Javni naručitelj može nakon isteka roka za dostavu ponude poništiti postupak javne 
nabave, za cjelokupan predmet nabave odnosno za grupu ili dio predmeta nabave ako je bilo 
dopušteno nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave: 
1. ako je ukupna cijena najpovoljnije ponude veća od planiranih sredstava za nabavu, ili 
2. ako je pristigla ili preostala jedna prihvatljiva ponuda.“. 

 
Članak 55. 

 
U članku 95. stavku 1. druga rečenica mijenja se i glasi: „Na sadržaj odluke o poništenju 
odgovarajuće se primjenjuje odredba članka 86. stavka 1. ovoga Zakona.“.  
U stavku 2. druga rečenica briše se.  
U stavku 4. zadnja rečenica briše se. 
Stavak 5. mijenja se i glasi:  
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«(5) U slučaju poništenja postupka javne nabave sukladno odredbama članka 93. ovoga 
Zakona pristigle ponude ne smiju se otvarati, a nakon što je odluka o poništenju postala 
konačna pristigle ponude vraćaju se ponuditeljima.». 

 
Članak 56. 

 
U nazivu Glave III. 2. Dijela Zakona riječi: „POSEBNIM POSTUPCIMA“ zamjenjuju se 
riječima: „NAČINIMA JAVNE NABAVE“. 

 
Članak 57. 

 
U članku 96. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase: 
„(2) Prije sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona javni 
naručitelj obvezan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u »Narodnim novinama« 
objaviti obavijest o početku postupka javne nabave koja sadrži podatke iz Dodatka V. H 
ovoga Zakona. 
(3) Javni naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga 
Zakona prije isteka roka mirovanja, koji iznosi 12 dana od dana objave obavijesti o početku 
postupka javne nabave.“. 
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 
„(4) Ako se radi o uslugama koje su konkurentne na tržištu te ako je to moguće, prije 
sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona provodi se jedan od 
postupaka javne nabave propisanih ovim Zakonom.“.  
 

Članak 58. 
 

U članku 101. stavak 1. briše se. 
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 1. i 2. 
U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 3. riječ: „od“ zamjenjuje se riječju: „do“. 

 
Članak 59. 

 
Članak 102. mijenja se i glasi: 
„(1) Pri sklapanju ugovora koji se temelje na okvirnom sporazumu, strane ne smiju mijenjati 
bitne uvjete okvirnog sporazuma. 
(2) Ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma sklapa se sukladno postupku 
opisanom u odredbama stavaka 3. do 8. ovoga članka. Takvi postupci dopušteni su samo 
između onog odnosno onih javnih naručitelja i onog odnosno onih gospodarskih subjekata 
koji su strane okvirnog sporazuma. 
(3) Ako je okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom i u njemu su 
određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, ugovor o javnoj nabavi može se 
sklopiti neposredno na temelju tih izvornih uvjeta i ponude dostavljene prije sklapanja 
okvirnog sporazuma. 
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(4) Ako je okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom i u njemu nisu 
određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, ugovor o javnoj nabavi može se 
sklopiti na temelju pisanog zahtjeva javnog naručitelja gospodarskom subjektu da dostavi 
novu ponudu. Pisani zahtjev na dostavu ponude može sadržavati, osim izvornih, preciznije 
definirane i dopunjene uvjete te druge, u dokumentaciji za nadmetanje kod okvirnog 
sporazuma navedene, nebitne izmjene uvjeta okvirnog sporazuma. 
(5) Ako je okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata i u njemu su određeni svi 
uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, ugovor o javnoj nabavi može se sklopiti 
neposredno na temelju tih izvornih uvjeta i ponuda dostavljenih prije sklapanja okvirnog 
sporazuma bez ponovljenog poziva na dostavu ponuda. 
(6) Ako je okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata i u njemu nisu određeni 
svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, ugovor o javnoj nabavi može se sklopiti 
nakon ponovljenog poziva na dostavu ponuda stranama okvirnog sporazuma. Ponovljeni 
poziv na dostavu ponuda može sadržavati: 
1. osim izvornih i, ako je to nužno, preciznije definirane uvjete za sklapanje ugovora o javnoj 
nabavi, i 
2. ako je prikladno, druge uvjete navedene u dokumentaciji za nadmetanje kod okvirnog 
sporazuma (ispravak, dopuna ili izmjena). 
(7) Pri ponovljenom pozivu na dostavu ponuda može se provesti elektronička dražba sukladno 
člancima 97. do 100. ovoga Zakona ili postupak u kojem javni naručitelj: 
1. prije sklapanja svakoga pojedinog ugovora o javnoj nabavi, poziva strane okvirnog 
sporazuma koje su sposobne izvršiti ugovor na dostavu novih ponuda u pisanom obliku, 
2. određuje primjereni rok za dostavu novih ponuda za svaki pojedini ugovor o javnoj nabavi 
pri čemu  je obvezan uvažiti složenost predmeta nabave te vrijeme potrebno za dostavu 
ponuda i ostale dokumentacije, 
3. čuva u tajnosti sadržaj ponuda do isteka roka za donošenje odluke o odabiru, i 
4. donosi odluku o odabiru sukladno kriteriju/kriterijima za odabir određenima u 
dokumentaciji za nadmetanje kod okvirnog sporazuma, 
5. nakon dostave odluke o odabiru svim ponuditeljima sklapa ugovor o javnoj nabavi.  
(8) Javni naručitelj periodično provjerava uvjete i dokaze sposobnosti gospodarskih subjekta s 
kojima je sklopio okvirni sporazum.“. 

 
Članak 60. 

 
U članku 111. stavku 4. točki 4. iza broja: „5.“ dodaju se riječi: «stavka 1.». 

 
Članak 61. 

 
U članku 114. stavku 1. riječ: „dijela“ brišu se. 
U podstavku a) riječ: „javni“ briše se. 
Stavak 4. mijenja se i glasi: 
„(4) Ovaj Zakon ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi: 
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1. koje s jednim ili više naručitelja sklapa poslovno udruženje osnovano od tih naručitelja 
isključivo u svrhu obavljanja djelatnosti u smislu članaka 106. do 111. ovoga Zakona, ili 
2. koje sklapa naručitelj s poslovnim udruženjem čiji je sastavni dio, ako je poslovno 
udruženje osnovano da bi se predmetna djelatnost obavljala tijekom razdoblja od najmanje tri 
godine i ako je pravnim aktom o osnivanju poslovnog udruženja uređeno da će naručitelji koji 
čine to poslovno udruženje biti u njegovu sastavu isto toliko vremena.“. 

 
Članak 62. 

 
Naziv iznad članka 115. mijenja se i glasi: „Odabir postupka javne nabave i načina javne 
nabave“. 
Stavak 1. mijenja se i glasi: 
„(1) Naručitelji mogu slobodno birati između otvorenog postupka javne nabave, ograničenog 
postupka javne nabave, natječaja i pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom 
objavom.“. 
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
„(3) Naručitelji mogu sklapati okvirne sporazume, provoditi elektroničku dražbu i uspostaviti 
dinamički sustav nabave.“. 

 
Članak 63. 

 
U članku 117. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:  
«6. obavijest o objavljivanju podataka prethodne (indikativne) obavijesti na profilu naručitelja 
(kupca),». 
Točka 8. mijenja se i glasi:  
„8. obavijest o početku postupka javne nabave u slučajevima pregovaračkog postupka javne 
nabave bez prethodne objave i sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga 
Zakona.“. 
U stavku 2. točki 3. riječi: „do 4.“ zamjenjuju se riječima: „i 2.“. 

 
Članak 64. 

 
U članku 118. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase: 
„(2) Prethodna (indikativna) obavijest koja se odnosi na ugovore o javnoj nabavi robe i 
ugovore o javnim uslugama šalje se što prije na objavljivanje ili se objavljuje na profilu 
naručitelja (kupca) nakon početka tekuće financijske godine. Prethodna (indikativna) 
obavijest koja se odnosi na ugovore o javnim radovima šalje se što prije na objavljivanje ili se 
objavljuje na profilu naručitelja (kupca) nakon donošenja odluke kojom se odobrava 
planiranje ugovora o javnim radovima ili okvirnih sporazuma koje naručitelji namjeravaju 
sklopiti. 
 
 

 



 22

(3) Naručitelji koji objavljuju prethodnu (indikativnu) obavijest na profilu naručitelja (kupca) 
elektronskim putem šalju obavijest o objavljivanju podataka prethodne (indikativne) 
obavijesti na profilu naručitelja (kupca) u skladu s formatom i detaljnim postupcima za slanje 
obavijesti navedenim u točki 3. Dodatka VI. ovoga Zakona. Na profilu naručitelja (kupca) 
navodi se datum slanja te obavijesti.“.  

 
Članak 65. 

 
U članku 121. stavku 2. broj „26“ zamjenjuje se brojem „32“.  
 

Članak 66. 
 

U članku 122. stavak 1. mijenja se i glasi:  
„(1) U ograničenom postupku javne nabave i u pregovaračkom postupku javne nabave s 
prethodnom objavom rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje koji određuje naručitelj iznosi 
najmanje 37 dana od slanja objave.“. 
U stavku 2. riječ: „deset“ zamjenjuje se brojem: „25“. 
Stavak 4. mijenja se i glasi:  
„(4) Kada se rok za dostavu ponude ne može odrediti sporazumno, naručitelj će odrediti rok 
koji iznosi najmanje 24 dana, a za postupke javne nabave čija je procijenjena vrijednost manja 
od iznosa propisanih Uredbom o objavama i evidenciji javne nabave, objava kojih je obvezna 
na razini Europske zajednice, taj rok iznosi najmanje 15 dana od dana slanja poziva na 
dostavu ponuda.“. 

 
Članak 67. 

 
U članku 123. stavku 1. prva rečenica mijenja se i glasi: „Rok za dostavu ponuda iz stavka 1. 
članka 121. ovoga Zakona može se skratiti na 36 dana:“.  
U stavku 3. iza riječi: „javne“ dodaje se riječ: „nabave“. 
U stavku 4. druga rečenica briše se. 
Stavak 5. briše se. 
 

Članak 68. 
 

U članku 129. stavak 1. mijenja se i glasi: 
„(1) U skladu s uvjetima određenima ovim Zakonom prije sklapanja ugovora o javnoj nabavi 
ili okvirnog sporazuma naručitelji provode otvoreni postupak javne nabave, ograničeni 
postupak javne nabave, pregovarački postupak javne nabave (s prethodnom objavom i bez 
prethodne objave), natječaj te elektroničku dražbu.“. 

 
Članak 69. 

 
U članku 130. stavak 3. mijenja se i glasi: 
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 „(3) Odluka o odabiru i odluka o poništenju izvršne su protekom roka mirovanja, koji iznosi 
5 dana od dana dostave odluke svakom ponuditelju, ako nije pokrenut postupak pravne 
zaštite, odnosno dostavom odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave 
kojom se žalba odbacuje ili odbija.“. 
Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase: 
„(4) Naručitelj nije obvezan primijeniti rok mirovanja u slučajevima iz članka 88. stavka 3. 
ovoga Zakona. 
(5) Javni naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga 
Zakona prije isteka roka mirovanja, koji iznosi 5 dana od dana objave obavijesti o početku 
postupka javne nabave.“. 

 
Članak 70. 

 
U članku 138. stavku 2. iza riječi: „prethodne objave“ zarez briše se i riječi: «izuzeća javne 
nabave od primjene ovog Zakona» brišu se. 

 
Članak 71. 

 
U članku 140. točki 1. broj: „5.“ zamjenjuje se brojem: „6.“. 
Točka 6. briše se. 
Dosadašnje točke 7. i 8. postaju točke 6. i 7. 
 

Članak 72. 
 

U članku 146. stavku 1. točki 4. riječi: «žalitelj, odabranog» zamjenjuju se riječima: «žalitelja, 
odabranog ponuditelja». 

 

Članak 73. 
 

U članku 147. stavku 2. riječ: «osam» zamjenjuju se riječju: «deset». 
 

Članak 74. 
 

U članku 150. stavku 1. riječi: «privremene mjere» zamjenjuju se riječima: «privremena 
mjera». 
 

Članak 75. 
 

U članku 159. podstavku 2. iza riječi: «nabave» dodaju se riječi: «jednaku ili». 
U  podstavku 3. iza riječi: «nabave» dodaju se riječi: «jednaku ili». 

 
Članak 76. 

 
U članku 164. točki 4. iza riječi: «isteka» dodaje se riječ: «obveznog». 
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Iza točke 9. točka se briše, stavlja se zarez i dodaje se nova točka 10. koji glasi: 
„10. ako je sadržaj ugovora o javnoj nabavi posljedica počinjenog kaznenog dijela ponuditelja 
ili ovlaštene osobe ponuditelja iz članka 46. stavka 1. ovoga Zakona.“. 
 

Članak 77. 
 

U članku 165. stavku 1. riječi: «naručitelj povrede» zamjenjuju se riječima: «naručitelji 
povrijede odredbe».   
U stavku 2. riječi: „iz odredbe“ brišu se, a riječ: „utvrde“ zamjenjuje se riječju: „utvrdila“. 

 
Članak 78. 

 
U članku 168. riječ: „nadležan“ zamjenjuje se riječju „nadležno“. 

 
Članak 79. 

 
U članku 170. stavku 2. riječ: „ovlašten“ zamjenjuje se riječju „ovlašteno“. 
U stavku 3. riječ: „zatražio“ zamjenjuje se riječju: „zatražilo“. 
 

Članak 80. 
 

Naziv iznad članka 171. i članak 171. mijenjaju se i glase:  
 

„Izvješća o javnoj nabavi 
Članak 171. 

 
„(1) Javni naručitelji iz članka 3. i naručitelji iz članka 4. ovoga Zakona obvezni su do 31. 
ožujka svake godine tijelu nadležnom za sustav javne nabave dostaviti izvješća o javnoj 
nabavi za prethodnu godinu. 
(2) Izvješća o javnoj nabavi sadrže:  
- broj i ukupnu vrijednost sklopljenih ugovora, razvrstanih po vrstama postupka i 

predmetu nabave, 
- broj i ukupnu vrijednost sklopljenih ugovora temeljem izuzeća iz točke 1. i točke 15. 

stavka 1. članka 5. ovoga Zakona, 
- podatke o ugovorima sklopljenim temeljem okvirnih sporazuma te podatke o nabavi 

male vrijednosti, 
- sve ostale statističke podatke koji su potrebni sukladno Sporazumu GPA (Svjetske 

trgovinske organizacije). 
(3) Sadržaj i način dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za prethodnu godinu propisuje Vlada 
Republike Hrvatske Uredbom o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi. 
(4) S danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, tijelo nadležno za sustav javne 
nabave obvezno je do 31. listopada svake godine proslijediti izvješća o javnoj nabavi 
Europskoj komisiji.“.  
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Članak 81. 

 
U članku 172. stavku 1. točki 2. riječi: „i načina“ brišu se. 
U točki 3. broj: „4.“ zamjenjuje se brojem: “5.“. 
U točki 5. iza riječi: „nabavi“ dodaju se riječi: „ili okvirni sporazum“, a broj: „4.“ zamjenjuje 
se brojem: „8.“. 
Iza točke 10. zarez se briše, stavlja se točka, a točka 11. briše se. 

 
Članak 82. 

 
U članku 174. točka 3. briše se. 
Dosadašnje točke 4., 5., 6., 7. i 8. postaju točke 3., 4., 5., 6. i 7. 

 
Članak 83. 

 
U  članku 177. riječi: „članka 5. stavka 1. točke 3. i 5., članka 5. stavka 2. točke 1. i 2., članka 
14. stavka 2. točke 1., članka 15. stavka 2. točke 1., članka 16. stavka 2. točke 1.,“, „članka 
36. stavka 2.,“, „članka 54. stavka 1.,“ „članka 81. stavka 4., članka 91. stavka 2.,“, „2., 3. i“ i 
„i članka 171. stavka 1.“ brišu se. 

 
Članak 84. 

 
Dodatak III. „POPIS ROBE ZA POTREBE OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE“ mijenja 
se i glasi: 
 
„1. Malo i lako vatreno oružje uključujući i automatsko, kao što su puške, karabini, revolveri, 
pištolji, poluautomatske puške i strojnice, osim oružja za lov, pištolja i drugog 
malokalibarskog sportskog oružja kalibra do 7 mm. 
 
2. Topništvo, oružja za izbacivanje dima, plina i plamena kao što su:  

a) topovi, haubice, minobacači, protuoklopna oružja, raketni lanseri, bacači plamena, 
netrzajna oružja;  

b) vojna oružja za izbacivanje dima i plina. 
 
3. Streljivo za oružja navedena u točkama 1. i 2. ovog Popisa. 
 
4. Bombe, torpeda, rakete i vođeni projektili: 

a) bombe, torpeda, granate, uključujući dimne granate, dimne bombe, rakete, mine, 
vođeni projektili, dubinske bombe, zapaljive bombe; 

b) vojna i policijska oprema i komponente specijalno namijenjene za rukovanje, 
sklapanje, rasklapanje, ispaljivanje ili otkrivanje stavki pod a). 
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5. Vojna i policijska oprema za upravljanje paljbom: 
a) računala za upravljanje paljbom i sustavi navođenja u infracrvenim i drugim noćnim 

napravama za vođenje; 
b) daljinomjeri, indikatori položaja, visinomjeri; 
c) elektroničke komponente za praćenje (žiroskopske, optičke i akustičke); 
d) ciljničke naprave za oružje i  bombardiranje, periskopi za opremu navedenu u ovom 

Popisu. 
 
6. Tenkovi i specijalna borbena vozila: 

a) tenkovi; 
b) vozila vojne i policijske namjene, s naoružanjem ili oklopna, uključujući amfibijska 

vozila; 
c) oklopna vozila; 
d) polugusjenična vojna vozila; 
e) vojna vozila s tenkovskim tijelom; 
f) prikolice posebno namijenjene za prijevoz streljiva navedenog u točkama 3. i 4. ovoga 

Popisa. 
 
7. Toksični i radioaktivni agensi: 

a) toksični, biološki ili kemijski agensi i radioaktivni agensi namijenjeni za uništavanje 
ljudi, životinja ili usjeva tijekom borbenih djelovanja; 

b) vojna i policijska oprema za prenošenje, otkrivanje i identifikaciju tvari navedenih pod 
a); 

c) sredstva za protumjere za stavke navedene pod a). 
 

8. Baruti, eksplozivi i tekuća ili kruta pogonska goriva: 
a) baruti i tekuća ili kruta pogonska goriva namijenjena za uporabu u sredstvima 

navedenim pod  točkama 3., 4. i 7. ovoga Popisa; 
b) vojni eksplozivi; 
c) zapaljiva sredstva i sredstva za smrzavanje namijenjena vojnoj uporabi. 

 
9. Ratni i policijski brodovi i pripadna specijalna oprema: 

a) ratni i policijski brodovi svih vrsta; 
b) oprema posebno namijenjena za polaganje, otkrivanje i čišćenje mina; 
c) podvodni kablovi. 

 
10. Zrakoplovi i pripadna oprema za vojnu i policijsku uporabu. 
 
11. Vojna i policijska elektronička oprema 
 
12. Kamere posebno namijenjene za vojnu i policijsku uporabu. 
 
13. Ostala oprema i materijali. 
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14. Specijalizirani dijelovi i stavke za sredstva uključena u ovaj Popis ukoliko su vojnog i 
policijskog karaktera. 
 
15. Strojevi, oprema i pribor isključivo namijenjeni za istraživanje, proizvodnju, ispitivanje i 
kontrolu    oružja, streljiva i uređaja isključivo vojnog i policijskog karaktera s ovog Popisa.“ 
 

Članak 85. 
 

Naziv Dodatka V. H mijenja se i glasi:  
„OBAVIJEST O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE U SLUČAJEVIMA 
PREGOVARAČKOG POSTUPKA JAVNE NABAVE BEZ PRETHODNE OBJAVE I 
SKLAPANJA UGOVORA O JAVNIM USLUGAMA IZ DODATKA II. B ZAKONA“. 
U Dodatku V. H točka 6. briše se. 
Dosadašnje točke 7., 8., 9., 10., 11. i 12. postaju točke 6., 7., 8., 9., 10. i 11. 
 

Članak 86. 
 

U cijelom tekstu Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» br. 110/07) riječi: "Ured za 
javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske" i "Ured za javnu nabavu" u određenom padežu 
zamjenjuju se riječima: "tijelo nadležno za sustav javne nabave" u odgovarajućem padežu. 

 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 87. 

 
Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga 
Zakona Uredbu o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti iz članka 5. ovoga Zakona. 
 

Članak 88. 
 

Postupci javne nabave pokrenuti do stupanja na snagu ovoga Zakona u kojima nisu sklopljeni 
ugovori o javnoj nabavi, ili u povodu kojih se vode sudski ili koji drugi postupci, dovršit će se 
prema odredbama Zakona o javnoj nabavi koji je na snazi u vrijeme započinjanja postupka 
javne nabave. 

 
Članak 89. 

 
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst 
Zakona o javnoj nabavi. 

 
Članak 90. 

Ovaj Zakon objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu osmog dana od dana 
objave, osim članka 12.a stavak 1. i stavak 4., koji stupaju na snagu 01. 09. 2009. godine.  
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OBRAZLOŽENJE 
 
 

Uz članak 1.  
Predložena zakonska izmjena u ovom članku kojom se briše zadnja rečenica u članku 2. točki 
4., riječi u točki 5. te kojom se u točki 7. i 13. dodaju riječi, ima za svrhu nomotehničko 
uređenje teksta Zakona o javnoj nabavi.  

 
Uz članak 2.  

Izmjenom uz članak 5. Zakona o javnoj nabavi koji propisuje izuzeća od primjene Zakona 
tekst se tehnički uređuje te se regulira prijelazna odredba prema kojoj  su  s danom prijama 
Republike Hrvatske u Europsku uniju, naručitelji obvezni u slučaju izuzeća od primjene 
Zakona na nabavu koja se provodi na temelju sporazuma sklopljenog između Republike 
Hrvatske i jedne ili više država za projekt koji će ugovorne strane zajednički izvoditi ili 
koristiti, putem tijela nadležnog za sustav javne nabave, obavijestiti Europsku komisiju o 
sklapanju svakoga takva sporazuma.  
Također se ovim člankom ukida obveza objavljivanja izuzeća od primjene Zakona koja često 
nije provediva iz tehničkih razloga i koja nije uobičajena u europskom pravu niti je propisana 
europskim pravnim normama u području javne nabave. 

 
Uz članak 3.  

Ovom odredbom se važeća odredba iz članka 11. stavka 3. Zakona dodaje uz članak 6. iz 
razloga povezanosti materija dviju i ima isključivo tehnički karakter. 

 
Uz članak 4.  

Ovim se člankom uređuje brisanje obveze donošenja Uredbe o metodologiji pripreme, ocjene 
i izvedbe investicijskih projekata koja u svojoj biti ne pripada u područje javnonabavnog 
prava te će biti regulirana drugim propisima. 

 
Uz članak 5. 

Navedenim člankom se uvodi dodatno uređenje javne nabave u području obrane i sigurnosti. 
Ugovori o javnoj nabavi oružja, vojne opreme i vojnih materijala koji su navedeni u Dodatku 
III. ovoga Zakona, ugovori o javnim uslugama i javnim radovima koji su izravno s njima 
povezani kao i određeni ugovori o javnoj nabavi koji sadrže osjetljive podatke za potrebe 
sigurnosti koji nemaju vojnu svrhu, sklapaju se sukladno Uredbi o javnoj nabavi za potrebe 
obrane i sigurnosti, i to ako javni naručitelj smatra da je to neophodno za zaštitu bitnih 
sigurnosnih interesa Republike Hrvatske. Bitni sigurnosni interes nije pojam definiran 
Zakonom o javnoj nabavi te se procjenjuje ovisno o slučaju sukladno prema propisima iz 
područja obrane i sigurnosti. 
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Uz članak 6.  

Ovim člankom se članku 11. mijenja naziv članka i isti tehnički uređuje sukladno njegovoj 
materiji. 
Stavak 3. se regulira člankom 4. prijedloga Zakona, stavak 4. se briše iz razloga što je ista 
odredba već propisana člankom 52. Zakona pa sadrži nepotrebna ponavljanja, a stavak  5. 
uređuje se novim člankom (v. članak 8.). 

 
Uz članak 7. 

Novim člankom 11.a se jasno razgraničava materija koja je u važećem Zakonu nejasno 
regulirana u jednom članku što u praksi prouzrokuje nejasnoće. Novim člankom bi tako 
pitanje sudjelovanja u pripremi postupka javne nabave i mogućnosti daljnjeg sudjelovanja u 
postupku javne nabave za gospodarskog subjekta bilo jednoznačno uređeno na jednom 
mjestu.   

 
Uz članak 8. 

Ovim se člankom uvodi obveza da najmanje jedan zaposlenik javnog naručitelja koji 
priprema i provodi ili sudjeluje u pripremi i provedbi postupaka javne nabave ima završen 
specijalistički program izobrazbe u području javne nabave kojeg organizira i provodi tijelo 
nadležno za sustav javne nabave te dobiti za to odgovarajuću potvrdu o uspješno završenom 
programu. Ovo vrijedi samo za nabave čija je procijenjena vrijednost veća od 300.000,00 kn 
za robu i usluge odnosno 500.000,00 kn za radove. Cilj je ove odredbe usmjeren ka 
profesionalizaciji sustava javne nabave i radi davanja dovoljno vremena svim obveznicima da 
zadovolje traženi uvjet, ova će odredba stupiti na snagu s 01.09.2009. godine 

 
Uz članak 9.  

Izmjenama odredbi ovog članka uvodi se fleksibilniji pristup višegodišnjim uobičajenim 
nabavama koje imaju za cilj redovno funkcioniranje naručitelja. Značajna promjena obuhvaća 
mogućnost sklapanja višegodišnjeg ugovora i u slučaju kada nisu planirana sredstva u 
proračunu ili financijskom planu. Praktična korisnost ove odredbe vidljiva je iz primjedbi na 
važeći Zakon budući da prema važećim odredbama sklapanje ugovora je u pravilu moguće 
samo s rokom izvršenja do kraja proračunske godine. Predložena promjena također stvara 
preduvjete za provođenje postupaka javne nabave čiji je predmet nabave osobito složen u 
smislu članka 20. Zakona koji regulira natjecateljski dijalog. Nacrt prijedloga zakona o javno-
privatnom partnerstvu upućuje na taj postupak u Zakonu o javnoj nabavi kao osnovni 
postupak za odabir privatnog partnera. Ovom će se izmjenom omogućiti nesmetana primjena 
zakona o javno-privatnom partnerstvu u odnosu na uvjete za početak i provođenje postupka 
natjecateljskog dijaloga sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Također se uvodi 
kategorija plana nabave koja iako nije predmet javnonabavnog prava, je nužna u smislu 
nesmetanog poslovanja i uvođenja financijske i poslovne discipline. 
Ovim se člankom također tehnički usklađuje članak 13. s obzirom na posljedicu izmjene 
važećeg članka 5. u smislu ukidanja obveze objavljivanja izuzeća od primjene Zakona. 
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Uz članak 10.  

Ovim se člankom tehnički uređuje odredba članka 22. iz razloga nepotrebnog ponavljanja 
teksta da se pisanom pozivu mora priložiti dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna 
dokumentacija, ili poziv sadrži obavijest da se dokumentacija za nadmetanje stavlja na 
raspolaganje elektroničkim putem u stavku 5. i stavku 6. točki 1. koja se briše i to iz razloga 
što su obje odredbe u koliziji. 
 

Uz članak 11.  
Ovim se člankom tehnički uređuje odredba članka 23. iz razloga nepotrebnog ponavljanja 
teksta da se pisanom pozivu mora priložiti dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna 
dokumentacija, ili poziv sadrži obavijest da se dokumentacija za nadmetanje stavlja na 
raspolaganje elektroničkim putem u stavku 5. i stavku 6. točki 1. koja se briše i to iz razloga 
što su obje odredbe u koliziji. 

 
Uz članak 12.  

Ovim se člankom tekst važećeg članka 24. tehnički uređuje na način da se pojmovi koji imaju 
sličan naziv a drugačije značenje u Zakonu, prijedlogom jednoznačno propisuju s obzirom da 
važeće rješenje izaziva dodatna pitanja. To su pojmovi: objava poziva, poziv na nadmetanje, 
poziv na dostavu ponuda. 

 
Uz članak 13.  

U ovom se člankom razjašnjava odredba koja propisuje tijek pregovaračkog postupka javne 
nabave bez prethodne objave, i to u vezi podataka koje trebaju biti navedene u obavijesti o 
početku postupka javne nabave, kao i u dijelu točnog određenja trenutka u kojem u ovom 
postupku mora biti utvrđena sposobnost gospodarskog subjekta koji će biti pozvan na 
pregovaranje. To je trenutak prije slanja prije slanja obavijesti o početku postupka javne 
nabave. 

 
Uz članak 14.  

Ovim se člankom tehnički uređuje odredba članka 26. iz razloga nepotrebnog ponavljanja 
teksta da se pisanom pozivu mora priložiti dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna 
dokumentacija, ili poziv sadrži obavijest da se dokumentacija za nadmetanje stavlja na 
raspolaganje elektroničkim putem u stavku 5. i stavku 6. točki 2. koja se briše i to iz razloga 
što su obje odredbe u koliziji. 

 
Uz članak 15.  

Ovom se odredbom jasno propisuje da dokumentacija za nadmetanje ne mora biti potpisana 
naprednim elektroničkim potpisom. Važeća je odredba izazvala dvojbe u slučaju da li postoji 
obveza elektroničkog potpisa dokumentacije  kada se ona stavlja na raspolaganje 
elektroničkim putem. I dalje postoji obveza potpisa ponuda i isprava naprednim elektroničkim 
potpisom u slučaju njihove elektroničke dostave. 
. 
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Uz članak 16.  
Ovim se člankom, a prema predloženoj izmjeni odredbe članka 5. ukida obveza objave 
obavijesti o početku postupka javne nabave u slučajevima izuzeća od primjene Zakona koja 
često nije provediva iz tehničkih razloga i koja nije uobičajena u europskom pravu niti je 
propisana europskim pravnim normama u području javne nabave. 
Isto tako se uvodi nova točka odnosno nova objava koja nije bila taksativno navedena u 
članku 31., a njeni obvezni podaci su propisani Dodatkom V. Zakona te postoji obrazac 
navedene objave u Uredbi o objavam i evidenciji javne nabave („Narodne novine“ broj: 
13/08) . 

 
Uz članak 17. 

Ova izmjena ima tehnički karakter te uređuje ispravan i službeni naziv Službenog lista 
Europske unije.  
 

Uz članak 18. 
Ovom se odredbom ukida obveza za javnog naručitelja da opisuje predmet nabave u 
dokumentaciji za nadmetanje na način da koristi oznake i opise iz Jedinstvenog rječnika javne 
nabave (CPV). Korištenje tih oznaka se i dalje primjenjuje, ali samo prilikom objave o javnoj 
nabavi što je i intencija tih oznaka radi brojčanog prepoznavanja predmeta nabave od 
gospodarskih subjekata koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj niti se služe hrvatskim 
jezikom. 
 

Uz članak 19. 
Ovom se odredbom postojeća odredba članka 36. tehnički uređuje radi jasnoće i preciznosti 
prilikom objavljivanja prethodne (informacijske) obavijesti kako u Službenom listu / 
Elektroničkom oglasniku tako i na profilu naručitelja, te pravila koja se odnose na postupanje 
naručitelja ukoliko objavljuje prethodnu (informacijsku) obavijest na svom profilu. U tom je 
slučaju naručitelj obvezan elektronskim putem poslati obavijest o objavljivanju podataka 
prethodne (informacijske) obavijesti na svom profilu u skladu s formatom i detaljnim 
postupcima za slanje obavijesti navedenim u točki 3. Dodatka VI. Zakona. Na profilu javnog 
naručitelja (kupca) navodi se datum slanja te obavijesti.“  
 

Uz članak 20.  
U ovome se članku ispravlja trenutak od kojega se računa rok za objavljivanje obavijesti o 
sklapanju ugovora o javnoj nabavi, natječaja i okvirnog sporazuma čime se želi postići 
potpuna usklađenost s EU direktivama. Trenutak od kojega se računa rok za objavljivanje 
obavijesti o sklapanju ugovora o javnoj nabavi je trenutak sklapanja ugovora o javnoj nabavi, 
a ne donošenja odluke o odabiru koja u tom trenutku nije konačna i izvršna i ovisno o 
postupku pravne zaštite može biti poništena. 
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Uz članak 21.  
Ovom se odredbom naručitelja obvezuje da odmah stavi na raspolaganje (na način koji on 
sam odabire) dokumentaciju za nadmetanje. Važeći rok od 6 dana pokazao se kao pogodan za 
naručitelje u smislu odugovlačenja te ne odgovara u postupcima nabave male vrijednosti što 
može izazvati izbjegavanje dostavljanja dokumentacije pojedinim gospodarskim subjektima.  

 
Uz članak 22. 

Ovim se člankom povećavaju rokovi za dostavu ponude kod nabava čija je procijenjena 
vrijednost ispod EU pragova koji u kombinaciji sa mogućnostima za skraćivanje rokova iz  
važećeg članka 44. Zakona mogu biti nerealno niski te mogu uzrokovati pogodovanje 
pojedinim gospodarskim subjektima. 

 
Uz članak 23. 

Ovim se člankom povećavaju rokovi za dostavu zahtjeva za sudjelovanje kod nabava čija je 
procijenjena vrijednost ispod EU pragova koji u kombinaciji sa mogućnostima za skraćivanje 
rokova iz  važećeg članka 44. Zakona mogu biti nerealno niski te mogu uzrokovati 
pogodovanje pojedinim gospodarskim subjektima. 
 

Uz članak 24. 
Ova je odredba redakcijskog karaktera. 
 

Uz članke 25., 26., 27., 28., 29., 30. i 31.   
Ovim se člancima uvode tri važne promjene: 

1. taksativno se navode kaznena dijela opisana u Kaznenom zakonu Republike Hrvatske 
koji su EU direktivama opisani generički na sljedeći način: „kaznena djela zbog 
sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca, odnosno 
odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog 
subjekta“. Prijedlogom se putem navođenja opisanih kaznena dijela propis iz područja 
javne nabave potpuno usuglašava sa važećim kaznenopravnim zakonodavnim 
okvirom:  „za kaznena djela udruživanja za počinjenje kaznenih djela, primanja mita 
u gospodarskom poslovanju, davanja mita u gospodarskom poslovanju, zlouporabe 
položaja i ovlasti, zlouporabe obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonitog 
posredovanja, primanja mita, davanja mita, prijevare, računalne prijevare, prijevare u 
gospodarskom poslovanju i prikrivanja protuzakonito dobivenog novca, odnosno za 
odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta“, 

2. jedini obvezni razlog isključenja gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave 
postoji ako je gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog 
subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena dijela iz točke 1. U tom 
smislu, jedini je obvezni dokaz koji naručitelji moraju tražiti, upravo dokaz da 
gospodarski subjekt nije pravomoćno osuđen za navedena kaznena dijela. Svi ostali 
dokazi (pravne i poslovne sposobnosti, financijske i gospodarske sposobnosti, 
tehničke i stručne) naručitelj može tražiti čime se naručitelju omogućava da traži one 
uvjete i dokaze koji su povezani s konkretnim predmetom nabave, 
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3. uvedena je izjava o nekažnjavanju koja mora biti ovjerena kod javnog bilježnika ili 
drugog nadležnog tijela ako se dokaz o nekažnjavanju ne izdaje u zemlji sjedišta 
gospodarskog subjekta. Važećim rješenjem ponuditelji su bili stavljeni u praktički 
bezizlaznu situaciju jer nisu mogli dostaviti obvezan dokaz o sposobnosti iz razloga 
nepostojanja evidencije i mogućnosti pribavljanja takva dokaza u Republici  
Hrvatskoj. Stoga je uvedena mogućnost izjave koja pokriva prethodno navedenu 
situaciju. 

Ove tri navedene odredbe imaju za cilj ispravljanje odredaba o uvjetima i dokazima 
sposobnosti, uvođenje veće fleksibilnosti u postupke kao i smanjenje administrativnog 
opterećenja kako naručitelja tako i gospodarskih subjekata koje prema postojećem rješenju 
negativno utječu poduzetničku slobodu i tržišno natjecanje. U svim navedenim člancima 
odgovarajuće mijenjaju odredbe izravno povezane s predloženim promjenama.  
 

Uz članak 32.  
U ovom članku dodaju se odredbe koje su se pokazale potrebnima u praksi jer važećim 
rješenjem nije bila predviđena mogućnost  izrade dokumentacije za nadmetanje i na stranom 
jeziku. 
 

Uz članak 33.  
Ova je odredba tehničke prirode te se njome briše stavak 1. članka 57. koji već postoji u 
članku 40. Zakona te sadrži nepotrebno ponavljanje.Također se ovim člankom preciznije 
uređuje obveza naručitelja na evidentiranje i čuvanje podataka o gospodarskim subjektima 
koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje. 

 
Uz članak 34. 

Ovim se člankom briše obveza sastavljanja izvješća o razlozima primjene kriterija za odabir 
na temelju ekonomski najpovoljnije ponude u odnosu na njihovo relativno značenje. 
Navedena je odredba postojala i u starom Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 
117/01, 92/05). Iz dosadašnje prakse navedena se obveza pokazala gotovo neprovedivom te iz 
tog razloga naručitelji vrlo rijetko koriste ekonomski najpovoljniju ponudu kao kriterij 
odabira, a taj kriterij u zemljama članicama EU prevladava u odnosu na kriterij najniže cijene. 

 
Uz članak 35.  

Ovim se člankom na jednom mjestu regulira pitanje podiporučitelja/podizvoditelja bez 
uvođenja novina. U važećem je Zakonu to pitanje regulirano u tri različite odredbe, te cilj 
ovog prijedloga preglednost i jednostavnost korištenja norme za naručitelje i ponuditelje.  
 

Uz članak 36.  
Smisao ove odredbe je pojašnjenje važeće odredbe koja se odnosi na jamstvo za ozbiljnost 
ponude i razlozi za njegovo korištenje. 
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Uz članak 37.  
Smisao ove odredbe je pojašnjenje važeće odredbe koja se odnosi na jamstvo za ozbiljnost 
ponude i razlozi za njegovo korištenje, a povezana je sa prethodnim člankom. 

 
Uz članak 38.  

U razdoblju od stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi, a tijekom uvida u praksu naručitelja 
evidentirani su mnogi opravdani prigovori u svezi nedostatka zakonske odredbe u vezi 
određivanja predmeta nabave. Poseban je problem nastao kao posljedica neadekvatne 
interpretacije i primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) koji je namijenjen 
numeričkom opisu predmeta nabave, a ne njegovom određivanju. Stoga se pokazalo nužnim 
uvođenje precizne odredbe o načinu određivanja predmeta nabave na način da predmet nabave 
određuje javni naručitelj u planu nabave, da predmet nabave mora biti određen na način da 
predstavlja tehničku, tehnološku, gospodarsku, oblikovnu, funkcionalnu ili sl. cjelinu po svom 
nazivu, evidenciji, namjeni, svojstvima ili drugim karakteristikama, te da naručitelj mora jasno, 
razumljivo i nedvojbeno opisati predmet nabave kako bi ponuditelji mogli ponuditi robu, usluge 
i radove usporedive po vrsti, kvaliteti i cijeni, te po drugim potrebnim svojstvima i uvjetima. 
Izmjena ove odredbe iziskuje i odgovarajuće izmjene Uredbe o uvjetima primjene 
Jedinstvenog rječnika javne nabave („Narodne novine“ broj: 13/08) i Uredbe o načinu izrade i 
postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ broj: 13/08). 

 
Uz članak 39. 

Izmjene i dopune ovog članka su posljedica dopuna iz prethodnog članka. 
 

Uz članak 40. 
Ova je odredba tehničke prirode i posljedica su prethodnih izmjena u prijedlogu kao 
smanjenje opterećenjea ponuditelja za dodatnom izjavom koja u svojoj biti ne postiže svrhu. 
 

Uz članak 41. 
Ovim se člankom jasnije i preciznije uređuje obvezan sadržaj ponude. 
  

Uz članak 42.  
Ovaj je članak nomotehničke prirode. 

 
Uz članak 43. 

Ovaj je članak nomotehničke prirode. 
 

Uz članak 44. 
Odredbom se nastoji, uz nomotehničko uređenje, pojasniti točan trenutak javnog otvaranja 
ponuda, te postupci javne nabave u kojima ono nije dopušteno. 
Također se dodaje novi stavak koji obvezuje naručitelja da nakon otvaranja na zahtjev 
ponuditelja, omogući uvid u ponudu i sve njene dijelove osim u one podatke označene 
tajnima sukladno odredbama članka 8. ovoga Zakona. Navedena odredba je nužna u cilju 
postizanja potpune transparentnosti postupka javne nabave. 
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Uz članak 45. 
Ovom se odredbom naručitelj obvezuje da će danom prijama Republike Hrvatske u Europsku 
uniju obaviještavati Europsku komisiju ako isključi ponudu iz razloga što nakon utvrđenja da 
je ponuđena cijena u odnosu na predmet nabave neuobičajeno niska zbog državne pomoći 
(subvencije) ponuditelju, taj ponuditelj unutar primjerenog roka ne može dokazati da je ta 
pomoć pravovaljano odobrena. 

 
Uz članak 46. 

Ovaj je članak nomotehničke prirode. 
 

Uz članak 47.  
Ova je odredba posljedica izmjene predložene u članku 11. a Zakona. 

 
Uz članak 48.  

Ovim se člankom jasnije definira odluka no odabiru na način da ista obuhvati i slučajeve 
donošenja odluke o odabiru gospodarskog subjekta s kojim/kojima će biti sklopljen okvirni 
sporazum. 
 

Uz članak 49.  
Ovaj je članak nomotehničke prirode. 
 

Uz članak 50.  
Ovaj je članak nomotehničke prirode i povezan je s odredbom članka 50.  

 
Uz članak 51.  

Ovim se člankom uvodi iznimka od obveze primjene roka mirovanja u dva slučaja u kojima je 
to opravdano: 
(a) ako je u postupku javne nabave sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i 
odabrana, te 
(c) prije sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma i dinamičkog 
sustava nabave. 
Navedena dopuna u skladu je s novom Direktivom 2007/667EZ Europskog parlamenta i 
Vijeća od 11. prosinca 2007.  kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktive Vijeća 89/665/EEZ i 
92/13/EZ vezano uz poboljšanje učinkovitosti postupaka. 

 
Uz članak 52. 

Ovaj članak zamjenjuje članak 89. Zakona i tehnički bolje uređuje učinak odluke o odabiru.  
Odluka o odabiru postaje izvršna protekom roka mirovanja, ako nije pokrenut postupak 
pravne zaštite, odnosno dostavom odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne 
nabave kojom se žalba odbacuje ili odbija.  
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Propisuje se  da se ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum mora sklopiti u roku 
koji ne smije biti duži od 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru odnosno od dana 
dobivanja suglasnosti mjerodavnog tijela ako je posebnim propisima pribavljanje takve 
suglasnosti obvezno. 
Također ako je prije potpisivanja ugovora o javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma 
istekla valjanost ponude, javni naručitelj mora od odabranog ponuditelja dobiti pisanu izjavu 
o produženju valjanosti ponude. 
Javni naručitelj može, ako je to odredio u dokumentaciji za nadmetanje, prije sklapanja 
ugovora o javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma od odabranog ponuditelja zatražiti 
izvornike ili ovjerene preslike priloženih dokaza o sposobnosti. 
U slučaju ako odabrani ponuditelj ne potpiše ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni 
sporazum ili ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora kako je zatraženo u 
dokumentaciji za nadmetanje, naručitelj može sklopiti ugovor sa sljedećim ponuditeljem čija 
je ponuda prihvatljiva ili poništiti postupak javne nabave.  
Ugovor o javnoj nabavi sklapa se u pisanom obliku, a isti učinak ima i narudžbenica, nalog, 
zaključnica, zahtjevnica i sl. i mora biti u skladu s odabranom ponudom i uvjetima 
određenima u dokumentaciji za nadmetanje.“. 
 

Uz članak 53. 
Predloženim odredbama se mijenja članak 90. stavak 1. te postupak javne nabave završava 
sklapanjem ugovora o javnoj nabavi odnosno danom izvršnosti odluke o poništenju.  

 
Uz članak 54. 

Ovim člankom mijenja se članak 94. i propisuje da  je javni naručitelj obvezan nakon isteka 
roka za dostavu ponude poništiti postupak javne nabave, za cjelokupan predmet nabave 
odnosno za grupu ili dio predmeta nabave ako je bilo dopušteno nuđenje po grupama ili 
dijelovima predmeta nabave u slijedećim slučajevima : 
1. ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka javne 
nabave, bile dovele do neobjavljivanja poziva na nadmetanje, ili 
2. ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka javne 
nabave, bile dovele do sadržajno bitno drugačijeg poziva na nadmetanje, ili 
3. ako nakon isključenja ponuda u postupku ne preostane nijedna prihvatljiva ponuda, ili 
4. ako nije pristigla nijedna ponuda, ili 
5. ako se na temelju kriterija za odabir ponude ne može izvršiti odabir. 
6. ako se na temelju kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude ne može izvršiti 
odabir. 
Također, javni naručitelj može nakon isteka roka za dostavu ponude poništiti postupak javne 
nabave, za cjelokupan predmet nabave odnosno za grupu ili dio predmeta nabave ako je bilo 
dopušteno nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave ako je ukupna cijena 
najpovoljnije ponude veća od planiranih sredstava za nabavu, ili ako je pristigla ili preostala 
jedna prihvatljiva ponuda.. 
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Uz članak 55. 
Predloženim odredbama  u članku 95. stavku 1. druga rečenica mijenja se i na taj način se 
uređuje  sadržaj odluke o poništenju odgovarajuće se primjenjuje odredba članka 86. stavka 1. 
Zakona. 
U stavku 5. mijenja se odredba i glasi: u slučaju poništenja postupka javne nabave pristigle 
ponude se ne smiju se otvarati, a nakon što je odluka o poništenju postala konačna pristigle 
ponude vraćaju se ponuditeljima. 

 
Uz članak 56. 

U nazivu Glave III. 2. Dijela riječi: „POSEBNIM POSTUPCIMA“ zamjenjuju se riječima: 
„NAČINIMA JAVNE NABAVE“ te se na taj način nomotehnički i sadržajno usklađuje. 

 
Uz članak 57. 

Predloženom izmjenom  se članku 96. mijenja stavak 2. i propisuje se  da  je naručitelj  prije 
sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona javni obvezan  u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave u »Narodnim novinama« objaviti obavijest o početku 
postupka javne nabave koja sadrži podatke iz Dodatka V. H ovoga Zakona. 
Stavak 3. mijenja se u smislu da javni naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnim uslugama 
iz Dodatka II. B ovoga Zakona prije isteka roka mirovanja, koji iznosi 12 dana od dana objave 
obavijesti o početku postupka javne nabave. 
Novi stavak 4. propisuje slučajeve ako se radi o uslugama koje su konkurentne na tržištu te 
ako je to moguće, prije sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona 
provodi se jedan od postupaka javne nabave propisanih ovim Zakonom. 
 

Uz članak 58. 
Predloženim odredbama  u članku 101. stavak 1. briše se,  a članak se nomotehnički uređuje  i 
za  okvirni sporazum  se uvodi mogućnost sklapanja na rok kraći od 4 godine. 

 
Uz članak 59. 

Uređuje se postupak sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazum te se 
članak 102. mijenja. Novom odredbom  se propisuje: 
- pri sklapanju ugovora koji se temelje na okvirnom sporazumu, strane ne smiju mijenjati 
bitne uvjete okvirnog sporazuma. 
- ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma sklapa se sukladno postupku i 
dopušteni su samo između onog odnosno onih javnih naručitelja i onog odnosno onih 
gospodarskih subjekata koji su strane okvirnog sporazuma. 
- pravila ako je okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom i u njemu su 
određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, ugovor o javnoj nabavi može se 
sklopiti neposredno na temelju tih izvornih uvjeta i ponude dostavljene prije sklapanja 
okvirnog sporazuma. 
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- pravila ako je okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom i u njemu nisu 
određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, ugovor o javnoj nabavi može se 
sklopiti na temelju pisanog zahtjeva javnog naručitelja gospodarskom subjektu da dostavi 
novu ponudu. Pisani zahtjev na dostavu ponude može sadržavati, osim izvornih, preciznije 
definirane i dopunjene uvjete te druge, u dokumentaciji za nadmetanje kod okvirnog 
sporazuma navedene, nebitne izmjene uvjeta okvirnog sporazuma. 
- slučaj ako  je okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata i u njemu su 
određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, ugovor o javnoj nabavi može se 
sklopiti neposredno na temelju tih izvornih uvjeta i ponuda dostavljenih prije sklapanja 
okvirnog sporazuma bez ponovljenog poziva na dostavu ponuda. 
- slučaj ako je okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata i u njemu nisu 
određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, ugovor o javnoj nabavi može se 
sklopiti nakon ponovljenog poziva na dostavu ponuda stranama okvirnog sporazuma.  
Ponovljeni poziv na dostavu ponuda može sadržavati: 
1. osim izvornih i, ako je to nužno, preciznije definirane uvjete za sklapanje ugovora o javnoj 
nabavi, i 
2. ako je prikladno, druge uvjete navedene u dokumentaciji za nadmetanje kod okvirnog 
sporazuma (ispravak, dopuna ili izmjena). 
Također se propisuje pravilo pri  ponovljenom pozivu na dostavu ponuda kada se može  
provesti elektronička dražba . 

 
Uz članke  60., 61., 62. i 63. 

Predloženim odredbama se navedeni članci nomotehnički i sadržajno  uređuju 
 

Uz članak 64. 
Predloženim odredbama u članku 118. stavci 2. i 3. mijenjaju se i  te se na taj način  uređuje 
prethodna (indikativna) obavijest koja se odnosi na ugovore o javnoj nabavi robe s obvezom 
da se  šalje što prije na objavljivanje ili se objavljuje na profilu naručitelja (kupca) nakon 
početka tekuće financijske godine. 
 

Uz članak 65. 
Ovim se člankom povećavaju rokovi za dostavu ponude kod nabava čija je procijenjena 
vrijednost ispod EU pragova koji u kombinaciji sa mogućnostima za skraćivanje rokova iz 
važećeg članka 123. Zakona mogu biti nerealno niski te mogu uzrokovati pogodovanje 
pojedinim gospodarskim subjektima. 
 

Uz članak 66. 
Ovim se člankom povećavaju rokovi za dostavu zahtjeva za sudjelovanje kod nabava čija je 
procijenjena vrijednost ispod EU pragova koji u kombinaciji sa mogućnostima za skraćivanje 
rokova iz važećeg članka 124. Zakona mogu biti nerealno niski te mogu uzrokovati 
pogodovanje pojedinim gospodarskim subjektima. 
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Uz članak 67. 
Ovim člankom se nomotehnički  i sadržajno uređuje članak 123.  
 

Uz članak 68. 
Predloženom izmjenom  se za dabir postupka i načina nabave male vrijednosti, u članku 129. 
stavak 1. mijenja  tekst, a predložena promjena omogućava da u skladu s uvjetima 
određenima  Zakonom prije sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma 
naručitelji provede otvoreni postupak javne nabave, ograničeni postupak javne nabave, 
pregovarački postupak javne nabave (s prethodnom objavom i bez prethodne objave), natječaj 
te elektroničku dražbu. 

 
Uz članak 69. 

Ovim člankom se u  članku 130. uređuju  rokovi te se  dodaju se stavci 3., 4. i 5.: 
(3) Odluka o odabiru i odluka o poništenju izvršne su protekom roka mirovanja, koji iznosi 5 
dana od dana dostave odluke svakom ponuditelju, ako nije pokrenut postupak pravne zaštite, 
odnosno dostavom odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave kojom se 
žalba odbacuje ili odbija. 
(4) Naručitelj nije obvezan primijeniti rok mirovanja u slučajevima iz članka 88. stavka 3. 
ovoga Zakona. 
(5) Javni naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga 
Zakona prije isteka roka mirovanja, koji iznosi 5 dana od dana objave obavijesti o početku 
postupka javne nabave.“. 
Dosadašnji stavak 3. briše se. 

 
Uz članke 70., 71., 72., 73., 74. i 75 

Predloženim izmjenama  se nomotehnički i sadržajno uređuju navedeni članci obzirom na 
prethodno predložene promjene.  

 
Uz članak 76. 

Cilj ove odredbe je mogućnost utvrđenja ugovora o javnoj nabavi ništetnim čiji sadržaj bi bio 
posljedica počinjenja kaznenog dijela od strane ponuditelja odnosno njegove ovlaštene osobe 
za zastupanje, a za koje je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda.  
Također se, predloženom izmjenom nomotehnički i sadržajno uređuju navedeni članci 
obzirom na prethodno predložene promjene.  

 
Uz članke 77., 78. i 79. 

Predloženim izmjenama  se nomotehnički i sadržajno uređuju navedeni članci obzirom na 
prethodno predložene promjene. 
 

Uz članak 80. 
Ovim  člankom se uvodi adekvatan naziv članka te se naziv članka 171. mijenja se i glasi: 
„Izvješća o javnoj nabavi“, a izvješća o javnoj nabavi su jednostavnija i sadrže samo:  
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- broj i ukupnu vrijednost sklopljenih ugovora, razvrstanih po vrstama postupka i predmetu 
nabave, 
- broj i ukupnu vrijednost sklopljenih ugovora temeljem izuzeća iz članka 5. stavka točke 1. i 
točke 15. ovoga Zakona, 
- podatke o ugovorima sklopljenih temeljem okvirnih sporazuma te podatke o nabavi male 
vrijednosti, 
- sve ostale statističke podatke koji su potrebni sukladno Sporazumu GPA (Svjetske 
trgovinske organizacije). 

 
Uz članke 81. i 82. 

Navedeni članci se nomotehnički uređuju i usuglašavaju sa prethodno izvršenim promjenama. 
 

Uz članak 83. 
Ovim se člankom mijenja članak 177. Zakona o javnoj nabavi i to u dijelu u kojem završne 
odredbe važećeg zakona u odnosu na njegove materijalne odredbe nisu konzumirane. Ovom 
izmjenom odredbe koje važećim zakonom nisu bile konzumirane stupiti će na snagu danom 
stupanja na snagu prijedloga zakona. 

 
Uz članak 84. 

Dodatak III. mijenja se i jasnije određuje popis roba za  potrebe obrane. 
 

Uz članak 85. 
Ovim člankom se u  Dodatku V. H mijenja njegov naziv i jedna točka u Dodatku, a sukladno 
prethodnim izmjenama u nacrtu. 
 

Uz članak 86. 
Ovi člankom se naziv Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske / Ureda za javnu 
nabavu u u cijelom tekstu zakona mijenja u naziv tijelo nadležno za sustav javne nabave. 
Izmjene je potrebno izvršiti u članku 1. stavku 1. točki 2., u članku 91. stavku 2., u članku 
137. stavku 3., u članku 155. stavku 3., u članku 156. stavku 3., u nazivu 6. dijela, u nazivu 
članka 168., u članku 168., u članku 169. stavku 1. i 2., u članku 170. stavku 1., 2. i 3., u 
članku 172. stavku 1. točki 8. , u članku 3. stavku 3., u članku 4. stavku 2. te u članku 170. 
stavku 4. 
Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne 
uprave („Narodne novine“ broj 27/08) i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva 
gospodarstva, rada i poduzetništva („Narodne novine“ broj 41/28) Uprava za sustav javne 
nabave Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva preuzela je nadležnosti Ureda za 
javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske te je u tom smislu potrebno predloženim izmjenama 
i dopunama Zakona o javnoj nabavi uskladiti naziv tijela.  
Ova izmjena ima za cilj osiguranje zakonskih preduvjeta za stvaranje institucionalnog oblika 
obzirom na promjene koje slijede u području koncesija i javno-privatnog partnerstva. 
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Uz članke 87., 88., 89. i 90. 

Ovim se člancima uređuju prijelazne i završne odredbe kojima se propisuje: 
- Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu 

ovoga Zakona Uredbu o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti iz članka 5. Zakona, 
- Postupci javne nabave pokrenuti do stupanja na snagu Zakona u kojima nisu sklopljeni 

ugovori o javnoj nabavi, ili u povodu kojih se vode sudski ili koji drugi postupci, dovršit će 
se prema odredbama Zakona o javnoj nabavi koji je na snazi u vrijeme započinjanja 
postupka javne nabave, i 

- Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst 
Zakona o javnoj nabavi, 

- Zakon će se objaviti u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu osmog dana od dana 
objave, osim odredbe članka 12.a stavaka 1. i 4. koji stupaju na snagu 01. 09. 2009. godine.  
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ODREDBE ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU I DOPUNJUJU 

 
Temeljni pojmovi 

 
Članak 2. 

 
Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja: 
1. Ugovor o javnoj nabavi jest ugovor s financijskim interesom sklopljen u pisanom obliku 
između jednog ili više ponuditelja i jednog ili više naručitelja i čiji je predmet nabave 
izvođenje radova, isporuka robe ili pružanje usluga. 
2. Ugovor o javnim radovima jest ugovor o javnoj nabavi čiji je predmet nabave: 
1. izvođenje radova, ili oboje, projektiranje i izvođenje radova koji se odnose na jednu ili više 
djelatnosti navedenih u Dodatku I. ovoga Zakona, ili 
2. posao ili realizacija posla bilo kakvim sredstvima posla koji odgovara zahtjevima što ih je 
naveo naručitelj. Pojam »posao« znači rezultat gradnje ili građevinskih radova uzetih u cjelini 
koji je sam po sebi dovoljan da ispuni gospodarsku ili tehničku funkciju. 
3. Ugovor o javnoj nabavi robe jest ugovor o javnoj nabavi čiji je predmet nabave kupnja 
robe, najam robe, zakup robe ili leasing sa ili bez opcije kupnje robe. Ugovor čiji je predmet 
nabave isporuka robe, a koji uključuje i poslove postavljanja i instalacije, smatra se ugovorom 
o javnoj nabavi robe. 
4. Ugovor o javnim uslugama jest ugovor o javnoj nabavi čiji su predmet nabave usluge u 
smislu Dodatka II. A ili usluge u smislu Dodatka II. B ovoga Zakona. 
Ugovor o javnoj nabavi čiji su predmet nabave i roba i usluge u smislu Dodatka II. smatra se 
ugovorom o javnim uslugama ako vrijednost tih usluga prelazi vrijednost robe obuhvaćene 
tim ugovorom. 
Ugovor o javnoj nabavi čiji su predmet usluge u smislu Dodatka II., a koji uključuje radove u 
smislu Dodatka I. koji su samo uzgredni uz glavni predmet ugovora smatra se ugovorom o 
javnim uslugama. 
Na ugovor čiji su predmet nabave usluge navedene u Dodatku II. B ovoga Zakona 
primjenjuju se samo one odredbe ovoga Zakona kojima se uređuje tehnički opis predmeta 
nabave (tehničke specifikacije) i objave. 
5. Okvirni sporazum jest sporazum između jednog ili više naručitelja i jednog ili više 
gospodarskih subjekata svrha kojega je utvrditi uvjete pod kojima se sklapaju ugovori koji se 
dodjeljuju tijekom određenog razdoblja, posebice u pogledu cijene i, prema potrebi, 
predviđenih količina. 
6. Dinamički sustav nabave je potpuno elektronički način provedbe postupka javne nabave. 
Upotrebljava se za uobičajene predmete nabave koji posve ispunjavaju zahtjeve naručitelja u 
obliku u kojem su dostupni na tržištu, a ograničena je trajanja i otvoren tijekom čitava 
razdoblja svoje valjanosti svakome gospodarskom subjektu koji zadovolji uvjete i koji je 
dostavio indikativnu ponudu koja je u skladu sa specifikacijom. 
7. Elektronička dražba je način provedbe postupka koji se ponavlja i koji uključuje 
elektronički sustav za predstavljanje novih cijena, izmijenjenih naniže, i/ili novih vrijednosti 
koje se odnose na određene elemente ponuda, a odvija se nakon početne potpune procjene 
ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda procjene. Ugovori o 
javnim uslugama i ugovori o javnim radovima čiji je predmet intelektualni rad, poput 
projektiranja radova, ne mogu biti predmetom elektroničkih dražbi. 
8. Pojam elektroničko sredstvo znači korištenje elektroničke opreme za obradu (uključujući 
digitalnu kompresiju) i pohranu podataka koji se šalju, prenose i zaprimaju žičanom vezom, 
radiovezom, optičkim sredstvima ili drugim elektromagnetskim sredstvima. 

 



 43

9. Gospodarski subjekti su fizičke ili pravne osobe koje na tržištu nude izvođenje radova, 
isporuku robe ili pružanje usluga. 
10. Ponuditelj je gospodarski subjekt, ili udruženje gospodarskih subjekata, koji je dostavio 
ponudu. 
11. Natjecatelj je gospodarski subjekt, ili udruženje gospodarskih subjekata, koji je voljan 
sudjelovati u postupku javne nabave i svoju je volju iskazao zahtjevom za sudjelovanje. 
12. Naručitelj koji je obveznik primjene ovoga Zakona jest javni naručitelj i naručitelj koji 
obavlja djelatnosti na području vodoopskrbe, energetike, prometnih i poštanskih usluga koji 
gospodarskom subjektu ima namjeru dati ili ugovorom daje nalog za izvršenje nabave. 
13. Središnje tijelo za nabavu jest naručitelj koji na temelju ovlasti naručitelja iz ovoga 
Zakona: 
a) za te naručitelje stječe određenu robu ili usluge, ili 
b) za te naručitelje sklapa ugovore ili okvirne sporazume o radovima, nabavi robe ili usluga. 
14. Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV– Common Procurement Vocabulary) referentna je 
nomenklatura koja se primjenjuje u postupku javne nabave, a istodobno osigurava istovjetnost 
s ostalim postojećim nomenklaturama. 
15. (a) Otvoreni postupak javne nabave jest postupak u kojem svaki zainteresirani 
gospodarski subjekt može podnijeti ponudu. 
(b) Ograničeni postupak javne nabave jest postupak u kojem svaki zainteresirani gospodarski 
subjekt može zatražiti da sudjeluje u postupku, pri čemu samo oni gospodarski subjekti koje 
naručitelj pozove mogu podnijeti ponudu. 
(c) Natjecateljski dijalog je postupak u kojem svaki zainteresirani gospodarski subjekt može 
zatražiti da sudjeluje u postupku, pri čemu naručitelj s natjecateljima primljenim u taj 
postupak vodi dijalog s ciljem razvijanja jednog ili više prikladnih rješenja koja mogu 
udovoljiti njegovim zahtjevima, a i na temelju kojih su izabrani natjecatelji pozvani da 
podnesu ponude. 
(d) Pregovarački postupak javne nabave jest postupak u kojem se naručitelj obraća 
gospodarskim subjektima po vlastitom izboru i dogovara uvjete ugovora s jednim ili s više 
gospodarskih subjekata. 
(e) Natječaj je postupak koji omogućava dobivanje plana ili projekta koji je odabrao 
ocjenjivački sud, uglavnom u području prostornog planiranja, arhitekture i graditeljstva, 
inženjerstva ili obrade podataka, nakon provedenog natjecanja, s dodjelom ili bez dodjele 
nagrada. 
16. Pisani ili u pisanom obliku znači svaki iskaz koji se sastoji od riječi ili brojeva koji se 
mogu čitati, umnožavati i naknadno slati. Može uključivati podatke koji se prenose i 
pohranjuju pomoću elektroničkih sredstava. 
17. Povezano društvo je svako društvo čiji se godišnji izvještaji konsolidiraju s godišnjim 
izvještajima javnog naručitelja sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ili svaki 
drugi subjekt na koji se ne odnosi Zakon o trgovačkim društvima, ali na koje društvo javni 
naručitelj ima, izravno ili neizravno, prevladavajući utjecaj odnosno koje može imati 
prevladavajući utjecaj na naručitelja, ili koje, zajedno s naručiteljem, podliježe 
prevladavajućem utjecaju drugoga društva na temelju vlasništva, financijskog udjela ili 
pravila prema kojima se ravna. 
18. Posebno ili isključivo pravo jest pravo koje nadležno tijelo dodjeljuje na temelju zakona, 
drugih propisa ili upravnog akta, a koje obavljanje određene djelatnosti ograničava na jedan 
ili više gospodarskih subjekata, te je mogućnost drugih subjekata da obavljaju tu djelatnost 
ograničena. 
19. Neprihvatljiva ponuda je ponuda koja ispunjava ovim Zakonom propisane uvjete za 
isključenje ponude. 
20. Neprikladna ponuda je ona ponuda čija cijena prelazi planirana sredstva naručitelja. 

 



 44

 
21. Nepravilna ponuda je ponuda koja ne ispunjava uvjete vezane za svojstva predmeta nabave, te 
time ne ispunjava u cijelosti zahtjeve naručitelja određene u dokumentaciji za nadmetanje. 
 

Izuzeća od primjene Zakona 
 

Članak 5. 
 

(1) Ovaj Zakon ne primjenjuje se: 
1. na postupke sklapanja ugovora o javnoj nabavi koji su na osnovi propisa Republike 
Hrvatske proglašeni tajnima ili čije izvršenje na osnovi zakona ili drugih propisa Republike 
Hrvatske zahtijeva posebne sigurnosne mjere odnosno kada to zahtijeva zaštita bitnih ili 
sigurnosnih interesa Republike Hrvatske sukladno posebnim propisima, 
2. na postupke sklapanja ugovora o javnoj nabavi koji se provode na temelju posebnih 
postupaka međunarodne organizacije, 
3. na postupke sklapanja ugovora o javnoj nabavi koji podliježu drukčijim pravilima i 
provode se na temelju sporazuma sklopljenog između Republike Hrvatske i jedne ili više 
država za projekt koji će ugovorne strane zajednički izvoditi ili koristiti, pri čemu se Europska 
komisija obavještava o sklapanju svakoga takva sporazuma, 
4. na postupke sklapanja ugovora o javnoj nabavi koji podliježu drukčijim pravilima i 
provode se na temelju međunarodnog sporazuma u vezi s boravkom postrojbi Republike 
Hrvatske, države članice Europske zajednice ili neke druge države, 
5. na nabavu javnih usluga od naručitelja koji uslugu pruža sukladno posebnom ili 
isključivom pravu utemeljenom na posebnom zakonu ili podzakonskom propisu, usklađenom 
s pravom Europske zajednice, 
6. na ugovore o stjecanju, zakupu ili najmu postojećih zgrada, druge nepokretne imovine, 
zemljišta ili prava koja se njih tiču, bez obzira na način financiranja. Nabava financijskih 
usluga povezanih s prethodno navedenom nabavom istodobno, prije ili nakon ugovora o 
stjecanju, zakupu ili najmu, bilo u kojem obliku, podliježe ovome Zakonu, 
7. na ugovore o stjecanju, razvoju, produkciji i koprodukciji programskog materijala 
namijenjenog radiotelevizijskom emitiranju i za termine radiotelevizijskog emitiranja, 
8. na usluge arbitraže i mirenja, 
9. na financijske usluge u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih 
papira ili drugih financijskih instrumenata, osobito za poslove koji naručiteljima služe za 
stjecanje novca ili kapitala, kao i na usluge Hrvatske narodne banke, te na ugovore o 
instrumentima javne kreditne politike, 
10. na ugovore o radu, 
11. na usluge istraživanja i razvoja, osim na one od kojih koristi ima isključivo naručitelj za 
svoju uporabu u obavljanju svojih poslova, pod uvjetom da naručitelj isplati punu naknadu za 
pruženu uslugu, 
12. na radove, robu i/ili usluge koje naručitelj nabavlja od ili putem središnjeg tijela za javnu 
nabavu, ako se središnje tijelo za javnu nabavu prilikom javne nabave tih radova, robe ili 
usluga pridržavalo odredaba ovoga Zakona, 
13. na nabavu čija je glavna svrha da se naručiteljima dopusti pružanje ili korištenje javne 
telekomunikacijske mreže, ili pružanje tržištu jedne ili više telekomunikacijskih usluga, 
14. na nabavu u svrhu daljnje prodaje ili davanja u najam ili zakup, pružanja usluga ili 
izvođenja radova trećima, pod uvjetom da naručitelju ne pripada posebno ili isključivo pravo 
na prodaju, najam ili zakup, pružanje usluga ili izvođenje radova, pa ih drugi subjekti mogu 
slobodno obavljati pod istim uvjetima kao i naručitelj ako vrijednost nabave nije veća od 
procijenjene vrijednosti koja podliježe obvezi objavljivanja u Službenom listu Europske 
zajednice sukladno Uredbi o objavama i evidenciji javne nabave, 
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15. na nabavu s ciljem žurnog sprječavanja nastanka štete ili otklanjanja posljedica nastale 
štete uzrokovane djelovanjem više sile, ili zbog drugih opasnosti, ako vrijednost nabave nije 
veća od procijenjene vrijednosti koja podliježe obvezi objavljivanja u Službenom listu 
Europske zajednice sukladno Uredbi o objavama i evidenciji javne nabave, 
16. na nabavu koju obavljaju diplomatska i druga predstavništva Republike Hrvatske u 
inozemstvu iz svog djelokruga ako vrijednost nabave nije veća od procijenjene vrijednosti 
koja podliježe obvezi objavljivanja u Službenom listu Europske zajednice sukladno Uredbi o 
objavama i evidenciji javne nabave. 
(2) Naručitelji na području vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga ne 
primjenjuju ovaj Zakon u slučajevima iz stavka 1. točke 1. do 4. i točke 6. do 15. ovoga 
članka, te i u sljedećim slučajevima: 
1. na postupke sklapanja ugovora o nabavi u svrhu daljnje prodaje, davanja u najam ili zakup 
trećima, pod uvjetom da naručitelju ne pripada posebno ili isključivo pravo na prodaju ili 
najam (zakup) tog predmeta nabave, a drugi ga subjekti mogu slobodno prodati ili iznajmiti 
pod istim uvjetima kao i naručitelj. Naručitelj će Europsku komisiju, na njezin zahtjev, 
obavijestiti o kategorijama robe ili djelatnosti na koje se odnosi odredba o izuzeću, 
2. na postupke sklapanja ugovora o nabavi u svrhe koje ne uključuju obavljanje djelatnosti na 
području vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga ili radi obavljanja takvih 
djelatnosti u drugoj zemlji u uvjetima koji ne uključuju fizičku uporabu mreže ili 
zemljopisnog područja unutar Republike Hrvatske. Naručitelj će Europsku komisiju, na njezin 
zahtjev, obavijestiti o svim djelatnostima na koje se odnosi odredba o izuzeću, 
3. na nabavu vode koju naručitelj nabavlja za obavljanje jedne ili obje djelatnosti iz članka 
106. stavka 1. ovoga Zakona, 
4. na opskrbu energijom ili gorivima za proizvodnju energije koju naručitelj nabavlja za 
obavljanje jedne ili više djelatnosti iz članka 107. stavka 1. ili stavka 3. ili iz članka 108. 
ovoga Zakona. 
(3) Javni naručitelj odnosno naručitelj na području vodoopskrbe, energetike, prometa i 
poštanskih obvezan je prije sklapanja ugovora na temelju izuzeća iz ovoga članka u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave u »Narodnim novinama« objaviti obavijest o početku 
postupka javne nabave koja sadrži podatke iz članka 13. stavka 5. ovoga Zakona. 
 

Načela javne nabave 
 

Članak 6. 
 

(1) Prilikom provođenja postupaka javne nabave iz ovoga Zakona naručitelji su obvezni u 
odnosu na sve gospodarske subjekte poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode 
poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što je 
načelo tržišnog natjecanja, načelo učinkovitosti, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane 
diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. 
(2) Ova načela primjenjuju se na sve postupke i vrijednosti nabave. 
 

Procijenjena vrijednost nabave 
 

Članak 9. 
 

(1) Izračun procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnom iznosu, bez poreza na 
dodanu vrijednost (PDV-a). Pri takvu izračunu procijenjene vrijednosti naručitelj mora uzeti u 
obzir ukupnu vrijednost nabave, koja uključuje sve opcije i moguća produženja ugovora. 
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(2) Procijenjena vrijednost nabave mora biti valjano određena u trenutku u kojem naručitelj 
šalje objavu o javnoj nabavi. 
(3) Naručitelj je dužan pridržavati se uvjeta i načina javne nabave prema procijenjenim 
vrijednostima i ne smije dijeliti vrijednosti nabave s namjerom izbjegavanja primjene 
propisanog postupka nabave. 
(4) Način određivanja procijenjene vrijednosti nabave propisuje Vlada Republike Hrvatske 
Uredbom o objavama i evidenciji javne nabave. 
(5) Za kapitalna ulaganja naručitelj mora prethodno pripremiti i usvojiti investicijski projekt 
sukladno Uredbi o metodologiji pripreme, ocjene i izvedbe investicijskih projekata. 
(6) Metodologiju pripreme, ocjene i izvedbe investicijskih projekata propisuje Vlada 
Republike Hrvatske Uredbom o metodologiji pripreme, ocjene i izvedbe investicijskih 
projekata. 
 

Nabava za potrebe obrane 
 

Članak 10. 
 

(1) Ovaj Zakon primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi koje sklapaju javni naručitelji za 
potrebe obrane. 
(2) Procijenjena vrijednost nabave koja podliježe obvezi objavljivanja u Službenom listu 
Europske zajednice u vezi s javnom nabavom robe iz Dodatka III. ovoga Zakona, koju 
provode javni naručitelji za potrebe obrane, propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o 
objavama i evidenciji javne nabave. 
(3) Naručitelj nije obvezan objaviti postupak nabave ako bi to bilo suprotno sigurnosnom 
interesu i ako smatra da je to neophodno za zaštitu osnovnih sigurnosnih interesa povezanih s 
proizvodnjom ili trgovinom oružja, streljiva i ratnih materijala. Takvo postupanje ne smije 
negativno utjecati na uvjete konkurencije na zajedničkom tržištu za proizvode koji nemaju 
posebnu vojnu svrhu. 
 

Natjecatelji i ponuditelji 
 

Članak 11. 
 

(1) Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata s ciljem dostavljanja 
zajedničke ponude, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa, koji se obvezuju da će 
naručitelju u skladu s ugovorom solidarno izvršiti nabavu na području istoga ili različitoga 
strukovnog usmjerenja. 
(2) Naručitelj ne smije od zajednice ponuditelja zahtijevati formalnopravni oblik prije dostave 
ponude, ali može, poslije odabira, zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to 
potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora, ako je to naveo u dokumentaciji za 
nadmetanje. Naručitelj mora od gospodarskih subjekata iz zajednice ponuditelja zatražiti da u 
ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dokažu pojedinačnu sposobnost i proporcionalno svom 
udjelu u izvršenju ugovora zajedničku sposobnost. Ponuda zajednice ponuditelja sadrži naziv 
i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude, naziv i sjedište nositelja ponude, 
imena i potrebnu stručnu spremu osoba odgovornih za izvršenje nabave iz zajedničke ponude. 
Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna. 
(3) Gospodarski subjekt koji ima pravo na pružanje odgovarajuće usluge prema pravu države 
u kojoj ima sjedište, ne smije biti isključen iz postupka javne nabave iz razloga što bi prema 
propisima Republike Hrvatske morao biti ili fizička ili pravna osoba. 
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(4) U postupku javne nabave robe koji uključuje i poslove postavljanja i instalacije, te u 
postupku nabave javnih usluga i radova, naručitelj može tražiti da se u ponudi ili u zahtjevu 
za sudjelovanje naznače imena i odgovarajuća stručna sprema ili kvalifikacija osoba 
odgovornih za izvršavanje ugovora. 
(5) Gospodarski subjekti koji izravno ili neizravno sudjeluju u pripremi postupka javne 
nabave smiju sudjelovati u nadmetanju kao ponuditelji ili natjecatelji, ali da pritom ne bude 
narušeno načelo tržišnog natjecanja, te da po potrebi gospodarski subjekt dokaže kako ga 
iskustvo koje je stekao za vrijeme sudjelovanja u pripremi postupka javne nabave nije dovelo 
u prednost prilikom izrade njegove ponude u odnosu na ostale gospodarske subjekte. 
 

Početak i odabir postupka javne nabave 
 

Članak 13. 
 

(1) Javni naručitelj smije započeti postupak javne nabave onda kada su planirana sredstva za 
nabavu, a postupak javne nabave započinje donošenjem odluke o početku postupka javne 
nabave. 
(2) Javni naručitelj slobodno bira između otvorenog i ograničenog postupka javne nabave. 
(3) U posebnim okolnostima navedenima u članku 20. ovoga Zakona javni naručitelj može 
koristiti natjecateljski dijalog. 
(4) U posebnim slučajevima i okolnostima navedenima u odredbama članaka 14., 15. i 16. 
ovoga Zakona javni naručitelj smije primijeniti pregovarački postupak s prethodnom objavom 
ili bez prethodne objave. 
(5) Odluka o početku postupka javne nabave obvezno sadrži podatke o: 
– javnom naručitelju, 
– predmetu nabave, 
– procijenjenoj vrijednosti nabave, 
– izvoru – načinu planiranih sredstava, 
– zakonskoj osnovi za provođenje postupka javne nabave, za izuzeće od primjene ovoga 
Zakona ili za sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B i podatke propisane u 
članku 25. stavku 2. i u članku 96. stavku 3. ovoga Zakona, 
– odabranom postupku javne nabave, 
– ovlaštenim predstavnicima javnog naručitelja u postupku javne nabave, 
– odgovornoj osobi javnog naručitelja (ime i prezime). 
 

Tijek ograničenog postupka javne nabave 
 

Članak 22. 
 

(1) Poziv na nadmetanje u ograničenom postupku javne nabave objavljuje se sukladno 
odredbama članaka 31. i 32. ovoga Zakona. 
(2) Gospodarskim subjektima koji su na osnovi poziva pravodobno dostavili zahtjeve za 
sudjelovanje u ograničenom postupku javne nabave i koji su sukladno ovome Zakonu 
dokazali svoju sposobnost, daje se, uz uvažavanje odredaba članka 24. stavaka 1., 2. i 4. 
ovoga Zakona, mogućnost sudjelovanja u ograničenom postupku javne nabave. 
(3) Javni naručitelj ne smije otvoriti zahtjeve za sudjelovanje prije isteka roka za njihovu 
dostavu. O ocjeni sposobnosti natjecatelja mora se sastaviti zapisnik, u koji se unose sve bitne 
okolnosti. Natjecatelju se na zahtjev odobrava uvid u onaj dio zapisnika koji se odnosi na 
njegov zahtjev za sudjelovanje, na što je potrebno paziti pri sastavljanju zapisnika. 
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(4) Natjecateljima koji neće biti pozvani na dostavu ponude javni naručitelj obvezan je odluku 
o nedopustivosti sudjelovanja dostaviti najkasnije sedam dana, a pri korištenju skraćenih 
rokova sukladno odredbama članaka 43. do 45. ovoga Zakona najkasnije tri dana od dana 
njezina donošenja. Odluka o nedopustivosti sudjelovanja mora sadržavati razloge za 
nedopustivost sudjelovanja. 
(5) Javni naručitelj obvezan je odabranim natjecateljima istodobno poslati pisani poziv na 
dostavu ponude. Pisanom pozivu mora se priložiti dokumentacija za nadmetanje i moguća 
dodatna dokumentacija, ili poziv sadrži obavijest da se dokumentacija za nadmetanje stavlja 
na raspolaganje elektroničkim putem. 
(6) Poziv na dostavu ponude mora sadržavati: 
1. adresu, odnosno adresu elektroničke pošte na kojoj se može zatražiti dokumentacija za 
nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija, 
2. datum do kojeg se moraju dostaviti ponude, adresu, odnosno adresu elektroničke pošte na 
koju se moraju dostaviti ponude, te jezik na kojem se ponude sastavljaju, 
3. podatak o objavi na temelju koje se upućuje poziv na dostavu ponude, 
4. podatke koje ponuda mora sadržavati, 
5. internetsku adresu na kojoj dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija 
stoji na raspolaganju, ako je stavljena na raspolaganje elektroničkim putem, 
6. kriterij odnosno kriterije za odabir, koje je javni naručitelj odredio u odnosu ili iznimno po 
redoslijedu njihova značaja, te 
7. podatke o potrebnoj dodatnoj dokumentaciji i svim ostalim bitnim uvjetima. 
(7) U ograničenom postupku javne nabave natjecatelji kojima je upućen poziv na dostavu 
ponuda, ponude dostavljaju u roku za dostavu ponude. 
(8) Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati. 
 

Tijek pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom 
 

Članak 23. 
 

(1) Poziv na nadmetanje u pregovaračkom postupku s prethodnom objavom objavljuje se 
sukladno odredbama članaka 31. i 32. ovoga Zakona. 
(2) Gospodarskim subjektima koji su na osnovi poziva pravodobno dostavili zahtjeve za 
sudjelovanje u pregovaračkom postupku javne nabave i koji su sukladno ovome Zakonu 
dokazali svoju sposobnost, daje se, uz uvažavanje odredaba članka 24. stavaka 1., 3. i 4. 
ovoga Zakona, mogućnost sudjelovanja u pregovaračkom postupku javne nabave s 
prethodnom objavom. 
(3) Javni naručitelj ne smije otvoriti zahtjeve za sudjelovanje prije isteka roka za njihovu 
dostavu. O ocjeni sposobnosti natjecatelja mora se sastaviti zapisnik, u koji se unose sve bitne 
okolnosti. Natjecatelju se na zahtjev odobrava uvid u onaj dio zapisnika koji se odnosi na 
njegov zahtjev za sudjelovanje, na što je potrebno paziti pri sastavljanju zapisnika. 
(4) Natjecateljima koji neće biti pozvani na pregovaranje javni naručitelj obvezan je odluku o 
nedopustivosti sudjelovanja dostaviti najkasnije sedam dana, a pri korištenju skraćenih rokova 
sukladno odredbama članaka 43. do 45. ovoga Zakona najkasnije tri dana od dana njezina 
donošenja. Odluka o nedopustivosti sudjelovanja mora sadržavati razloge za nedopustivost 
sudjelovanja. 
(5) Javni naručitelj obvezan je odabranim natjecateljima istodobno poslati pisani poziv na 
pregovaranje. Pisanom pozivu mora se priložiti dokumentacija za nadmetanje i moguća 
dodatna dokumentacija, ili poziv sadrži obavijest da se dokumentacija za nadmetanje stavlja 
na raspolaganje elektroničkim putem. 
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(6) Poziv na pregovaranje mora sadržavati: 
1. adresu, odnosno adresu elektroničke pošte na kojoj se može zatražiti dokumentacija za 
nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija, 
2. datum do kojeg se moraju dostaviti inicijalne ponude, adresu, odnosno adresu elektroničke 
pošte na koju se moraju dostaviti inicijalne ponude, te jezik na kojem se inicijalne ponude 
sastavljaju, 
3. podatak o objavi na temelju koje se upućuje poziv na dostavu inicijalne ponude, 
4. podatke koje inicijalna ponuda mora sadržavati, 
5. internetsku adresu na kojoj dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija 
stoji na raspolaganju, ako je stavljena na raspolaganje elektroničkim putem, 
6. kriterij odnosno kriterije za odabir, koje je javni naručitelj odredio u odnosu ili iznimno po 
redoslijedu njihova značaja, te 
7. podatke o potrebnoj dodatnoj dokumentaciji i svim ostalim bitnim uvjetima. 
(7) Pri provedbi pregovaračkog postupka javne nabave s više ponuditelja, javni naručitelj 
pregovara sa svakim ponuditeljem zasebno o bilo kojem dijelu inicijalne ponude kako bi 
ustanovio koja je inicijalna ponuda najbolja prema objavljenim kriterijima za odabir. 
(8) Objavljeni kriteriji za donošenje odluke o odabiru, ako u dokumentaciji za nadmetanje nije 
drugačije određeno, ne smiju se mijenjati za vrijeme pregovaračkog postupka. 
(9) Javni naručitelj ne smije tijekom pregovaranja davati informacije na diskriminirajući način 
i pogodovati pojedinim ponuditeljima. 
(10) Pregovarački postupak javne nabave s više ponuditelja javni naručitelj može provoditi u 
više faza koje slijede jedna za drugom, kako bi se postupno smanjio broj inicijalnih ponuda o 
kojima se pregovara. Javni naručitelj tijekom pregovora smanjuje broj inicijalnih ponuda na 
temelju objavljenih kriterija za donošenje odluke o odabiru i o tome bez odgode obavještava 
one ponuditelje čije se inicijalne ponude neće dalje razmatrati. Ako na osnovi smanjenja broja 
inicijalnih ponuda preostane samo jedan sposoban ponuditelj, u zaključnoj fazi pregovaračkog 
postupka dopušteno je pregovaranje samo s jednim ponuditeljem. U objavi ili u dokumentaciji 
za nadmetanje naručitelj mora predvidjeti tu mogućnost. 
(11) Javni naručitelj obvezan je ponuditelja odnosno ponuditelje koji sudjeluju u 
pregovaračkom postupku prethodno obavijestiti o zaključenju pregovora. To se može učiniti 
tako da se jedan krug pregovora proglasi zaključnom fazom ili da se preostali ponuditelj ili 
ponuditelji pozovu na dostavu konačnih ponuda u razumnom roku. 
 

Sudionici u ograničenom postupku javne nabave i u 
pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom 

 
Članak 24. 

 
(1) Broj natjecatelja kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude ili na pregovaranje 
određuje se u skladu s predmetom nabave i javni ga naručitelj mora navesti u pozivu. 
Određeni broj gospodarskih subjekata koje će javni naručitelj pozvati mora osigurati 
mogućnost nadmetanja. Pravila koja naručitelj namjerava primijeniti moraju biti objektivna i 
nediskriminirajuća i moraju se objaviti u pozivu. 
(2) U ograničenom postupku javne nabave, u slučaju dovoljnog broja sposobnih gospodarskih 
subjekata, broj natjecatelja koje će javni naručitelj pozvati ne smije biti manji od pet. 
(3) U pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom, u slučaju dovoljnog 
broja sposobnih gospodarskih subjekata, broj natjecatelja koje će javni naručitelj pozvati ne 
smije biti manji od tri. 
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(4) Ako javni naručitelj utvrdi da je broj sposobnih natjecatelja veći od objavljenog broja 
natjecatelja kojima će biti upućen poziv na dostavu ponude ili na pregovaranje, može ih 
pozvati sve ili između sposobnih natjecatelja odabrati najbolje natjecatelje sukladno 
objavljenom broju i pravilima koja namjerava primijeniti. Razlozi za odabir natjecatelja 
navode se u zapisniku. 
(5) Ako javni naručitelj utvrdi da je broj sposobnih natjecatelja manji od objavljenog broja 
kojima će biti upućen poziv na dostavu ponude ili na pregovaranje, onda javni naručitelj može 
nastaviti postupak pozivanjem jednog ili više sposobnih natjecatelja, a ako nema niti jednog 
sposobnog natjecatelja javni naručitelj mora poništiti postupak. Javni naručitelj ne smije 
uključiti dodatne gospodarske subjekte u postupak sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili 
natjecatelje koji nisu dokazali sposobnost. 
 

Sudionici i tijek pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave 
 

Članak 25. 
 

(1) Ako je na temelju uvjeta za odabir pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne 
objave propisanih u člancima 14., 15. i 16. ovoga Zakona moguće, postupak se vodi sa više 
gospodarskih subjekata u postupku koji odgovara načelu jednakog tretmana i zabrane 
diskriminacije. 
(2) Javni naručitelj obvezan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u »Narodnim 
novinama« objaviti obavijest o početku postupka javne nabave koja sadrži podatke iz članka 
13. stavka 5. ovoga Zakona, te podatke o gospodarskom subjektu ili gospodarskim subjektima 
s kojim ili s kojima namjerava pregovarati. 
(3) U pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave na pregovaranje se 
pozivaju samo sposobni natjecatelji. Uvjeti sposobnosti moraju se unaprijed utvrditi. O ocjeni 
sposobnosti natjecatelja mora se sastaviti zapisnik, u koji se unose sve bitne okolnosti. 
(4) Dostavljanje inicijalnih ponuda može biti temelj za pregovaranje. Konačnu ponudu može 
dostaviti samo pozvani gospodarski subjekt. Javni naručitelj odabire ponudu prema kriteriju 
za odabir ponude utvrđenom u pozivu na pregovaranje. 
 

Tijek postupka natjecateljskog dijaloga – Faze dijaloga 
 

Članak 26. 
 

(1) Javni naručitelj obvezan je u pozivu na nadmetanje u postupku natjecateljskog dijaloga 
i/ili u opisnoj dokumentaciji natjecateljskog dijaloga navesti svoje potrebe i zahtjeve u vezi s 
predmetnom nabavom. 
(2) Natjecateljima koji su na temelju objave pravodobno postavili zahtjeve za sudjelovanje i 
koji su sukladno ovome Zakonu dokazali svoju sposobnost, dostavlja se poziv na sudjelovanje 
u natjecateljskom dijalogu. 
(3) O ocjeni sposobnosti natjecatelja sastavlja se zapisnik, u koji se unose sve okolnosti bitne 
za ocjenu zahtjeva za sudjelovanje. Zapisnik mora biti sastavljen tako da natjecatelju 
omogućava uvid u onaj dio zapisnika koji se odnosi na njegov zahtjev za sudjelovanje. 
(4) Natjecateljima koji neće biti pozvani na sudjelovanje u natjecateljskom dijalogu javni 
naručitelj obvezan je odluku o nedopustivosti sudjelovanja dostaviti najkasnije sedam dana od 
dana njezina donošenja. Odluka o nedopustivosti sudjelovanja mora sadržavati razloge za 
nedopustivost sudjelovanja. 
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(5) Javni naručitelj obvezan je odabranim natjecateljima istodobno poslati pisani poziv na 
sudjelovanje u natjecateljskom dijalogu. Pozivu se mora priložiti opisna dokumentacija i 
moguća dodatna dokumentacija, ili poziv sadrži obavijest da se opisna dokumentacija stavlja 
na raspolaganje elektroničkim putem. 
(6) Poziv na sudjelovanje u natjecateljskom dijalogu mora sadržavati podatke o: 
1. objavi na temelju koje se upućuje poziv na sudjelovanje u natjecateljskom dijalogu, 
2. adresi, odnosno adresi elektroničke pošte na kojoj se može zatražiti opisna dokumentacija i 
moguća dodatna dokumentacija, 
3. dodatnim dokumentima koje treba predati, 
4. ponderiranju/rangiranju ili redoslijedu značenja kriterija za odabir – od najvažnijeg prema 
manje važnom, ako nisu sadržani u objavi, 
5. datumu i mjestu početka faze dijaloga, te o jeziku ili jezicima koji se koriste. 
(7) Javni naručitelj vodi dijalog s natjecateljima s ciljem pronalaženja jednog ili više rješenja 
koja udovoljavaju potrebama i zahtjevima javnog naručitelja. U dijalogu s natjecateljima javni 
naručitelj može raspraviti sve aspekte ugovora o javnoj nabavi. 
(8) Javni naručitelj ne smije podatke dostavljati na diskriminirajući način kojim bi se u 
postupku dijaloga moglo pogodovati određenim natjecateljima. 
(9) Tijekom dijaloga javni naručitelj raspravlja sa svakim natjecateljem samo o njegovu 
rješenju ili rješenjima koja je dostavio. O rješenju ili rješenjima drugih natjecatelja smije se 
raspravljati samo ako je ispunjen uvjet iz stavka 10. ovoga članka. 
(10) Javni naručitelj smije, samo uz suglasnost natjecatelja, njegova rješenja ili dijelove 
rješenja ili povjerljive informacije proslijediti drugim natjecateljima. 
(11) Ako javni naručitelj koristi mogućnost odvijanja postupka natjecateljskog dijaloga u više 
faza koje slijede jedna za drugom, tada broj rješenja o kojima se raspravlja u pojedinoj fazi 
može smanjiti na temelju kriterija za odabir, a koji su navedeni u objavi ili u opisnoj 
dokumentaciji. U objavi ili u opisnoj dokumentaciji javni naručitelj mora predvidjeti tu 
mogućnost. Javni naručitelj obvezan je odluku kojom se ne uvažava neko rješenje u fazi 
dijaloga, uz navođenje razloga, dostaviti natjecatelju preporučenom poštom ili na drugi 
dokaziv način najkasnije u roku sedam dana od dana završetka navedene faze. 
(12) Javni naručitelj može nastaviti dijalog sve dok ne pronađe rješenje ili rješenja 
najprimjerenija za ispunjavanje njegovih potreba i zahtjeva. Na kraju faze dijaloga mora 
postojati još toliko rješenja da je osigurano tržišno natjecanje. 
(13) Odluku o zaključenju faze dijaloga, s navodom osnovnih odrednica odabranog rješenja 
ili odabranih rješenja javni naručitelj obvezan je bez odgode dostaviti svim natjecateljima 
dijaloga preporučenom poštom ili na drugi dokaziv način. 
(14) Nakon završetka dijaloga pozivom na predaju konačne ponude, javni naručitelj obvezan 
je pozvati preostalog natjecatelja ili preostale natjecatelje da na temelju osnovnih odrednica 
odabranog rješenja ili odabranih rješenja u fazi dijaloga dostave svoju konačnu ponudu. U 
tom pozivu javni naručitelj obvezan je navesti krajnji rok za primitak ponuda, adresu na koju 
se ponude moraju poslati i jezik ili jezike na kojima ponude moraju biti sastavljene. 
(15) Ponuda mora sadržavati sve potrebne elemente u skladu s potrebama i zahtjevima 
predmeta nabave javnog naručitelja. 
(16) Na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može svoju ponudu objasniti, precizirati i 
nadopuniti ako se time ne mijenjaju osnovni elementi ponude, ali ne na način koji bi mogao 
biti suprotan načelima tržišnog natjecanja ili koji bi mogao imati diskriminirajući učinak. 
(17) Javni naručitelj obvezan je prema kriterijima za odabir, koji su određeni u pozivu na 
nadmetanje ili opisnoj dokumentaciji i koji su tijekom poziva na sudjelovanje u 
natjecateljskom dijalogu nadopunjeni ili prilagođeni, odabrati ekonomski najpovoljniju 
ponudu. 
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Komunikacija i razmjena informacija između javnog naručitelja i gospodarskih subjekata 

 
Članak 30. 

 
(1) Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između javnih naručitelja i 
gospodarskih subjekata, može se obavljati poštom, elektronički, telefonom, telefaksom ili 
kombinacijom tih sredstava prema izboru javnog naručitelja. 
(2) Komunikacija između javnog naručitelja i gospodarskog subjekta mora se obaviti na 
dokaziv način, bez obzira na odabir komunikacijskih sredstava. 
(3) Ako se zahtjev za sudjelovanje iskaže telefonom, on se mora potvrditi u pisanom obliku 
prije isteka roka za dostavu zahtjeva. 
(4) Naručitelj može zahtijevati da zahtjev za sudjelovanje dostavljen telefaksom mora biti 
potvrđen putem pošte ili elektroničkim sredstvom prije isteka roka za dostavu zahtjeva, s tim 
da takav zahtjev i rok za dostavu potvrde poštom ili elektroničkim sredstvom naručitelj mora 
odrediti u objavi. 
(5) Komunikacijska sredstva koja su odabrana za dostavljanje informacija moraju biti 
općedostupna i ne smiju dovoditi do diskriminacije. Elektronička komunikacijska sredstava 
ne smiju imati diskriminirajuća tehnička obilježja i moraju biti kompatibilna s općeraširenim 
proizvodima informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
(6) Dopuštenost dostave elektroničkih ponuda mora se objaviti najkasnije u dokumentaciji za 
nadmetanje. 
(7) Elektronička dostava dokumentacije za nadmetanje, ponuda i isprava, koje su u vezi s 
ocjenom ponude, mora se izvršiti primjenom naprednog elektroničkog potpisa odnosno na 
način koji jamči cjelovitost i izvornost sadržaja dostavljenoga elektroničkog dokumenta. 
(8) Zahtjevi postavljeni za uređaje za zaprimanje elektronički dostavljenih elektroničkih 
dokumenata u vezi s postupkom javne nabave moraju odgovarati zahtjevima iz Dodatka VII. 
ovoga Zakona. 
(9) Javni naručitelj i gospodarski subjekt obvezni su naznačiti broj telefaksa ili elektroničku 
adresu na koju se sva dokumentacija i informacije mogu pravovaljano dostaviti. Ako je u 
ovom Zakonu predviđeno obvezno priopćenje odluka gospodarskim subjektima elektroničkim 
putem, dostava poštom dopuštena je samo u opravdanim iznimnim slučajevima, ako ih je 
naručitelj propisao u dokumentaciji za nadmetanje. Elektronički dostavljene pošiljke smatraju 
se dostavljenima u trenutku kad su podaci te pošiljke dospjeli na elektroničko područje kojim 
raspolaže primatelj. 
(10) Zapisnici, zahtjevi za informacije od gospodarskih subjekata, informacije javnih 
naručitelja, kao i sva objašnjenja i isprave koji su temelj za donošenje odluka, ako su izrađeni 
odnosno dostavljeni isključivo u elektroničkom obliku, moraju se u trenutku sastavljanja ili 
odašiljanja odnosno zaprimanja kod javnog naručitelja označiti u tom obliku i s tim sadržajem 
na takav način da je moguće utvrditi naknadne izmjene sadržaja te vrijeme sastavljanja, 
odašiljanja odnosno zaprimanja kod javnog naručitelja. 
 

Objave o javnoj nabavi 
 

Članak 31. 
 

(1) Objave o javnoj nabavi jesu: 
1. poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave, ograničenom postupku javne 
nabave, pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom i u postupku 
natjecateljskog dijaloga, 
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2. poziv na otvoreni ili ograničeni natječaj, 
3. pojednostavnjena obavijest u dinamičkom sustavu nabave, 
4. prethodna (informacijska) obavijest, 
5. obavijest o sklopljenim ugovorima, rezultatima natječaja i sklopljenim okvirnim 
sporazumima, 
6. obavijest o početku postupka javne nabave u slučajevima pregovaračkog postupka javne 
nabave bez prethodne objave i sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B, te 
izuzeća od primjene ovoga Zakona. 
(2) Javni naručitelj obvezan je u objavi iz stavka 1. ovoga članka navesti koje dokaze 
gospodarski subjekti moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti, ako je njihova objava 
propisana Dodatkom V. ovoga Zakona. 
(3) Ako se nakon provedbe otvorenog postupka javne nabave, ograničenog postupka javne 
nabave, pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom, kod okvirnog 
sporazuma po ponovljenom pozivu na nadmetanje ili kod dinamičkog sustava nabave po 
posebnom pozivu na dostavu, ponuda odabire elektroničkom dražbom, objava sadrži i takvu 
odredbu. 
(4) Ako se na temelju provedbe otvorenog postupka javne nabave, ograničenog postupka 
javne nabave, pregovaračkog postupka javne nabave ili postupka natjecateljskog dijaloga 
sklapa okvirni sporazum, objava sadrži i takvu odredbu. 
(5) Ako se nakon provedbe otvorenog postupka javne nabave uspostavlja dinamički sustav 
nabave, objava sadrži i takvu odredbu. 
(6) Sadržaj objava navedenih u stavku 1. ovoga članka propisan je u Dodacima V. i VI. ovoga 
Zakona. 
(7) Izgled i sadržaj standardnih obrazaca za objave o javnoj nabavi i uvjete objavljivanja 
propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o objavama i evidenciji javne nabave. 
 

Razine objave 
 

Članak 32. 
 

(1) Javni naručitelj obvezan je objaviti: 
u Elektroničkom oglasniku javne nabave u »Narodnim novinama« objave za sve nabave čija 
je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 70.000,00 kuna, 
u Službenom listu Europske zajednice objave za nabave čija je procijenjena vrijednost 
propisana Uredbom o objavama i evidenciji javne nabave. 
(2) Javni naručitelj može slobodno odlučiti o daljnjem objavljivanju objava iz članka 31. 
ovoga Zakona i u ostalom tisku, drugim medijima ili na drugi način. 
(3) Objave za nabave iz stavka 1. ovoga članka javni naručitelj ne smije objaviti u ostalom 
tisku i drugim medijima prije dana slanja objave Elektroničkom oglasniku javne nabave u 
»Narodnim novinama«. Objave objavljene sukladno odredbama stavka 2. ovoga članka smiju 
sadržavati samo one podatke koje sadrže objave iz stavka 1. ovoga članka. U objavama se 
navodi datum slanja objave Elektroničkom oglasniku javne nabave u »Narodnim novinama«. 
(4) Pri objavljivanju objave elektroničkim putem mora se osigurati raspoloživost sadržaja 
najmanje do isteka roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje ili do isteka roka za dostavu 
ponude. 
(5) Javni naručitelj obvezan je dostaviti objave Elektroničkom oglasniku »Narodnih novina« 
bez odgode i neposredno primjenom odgovarajućih standardnih obrazaca za objave. 
(6) Dostavom se smatra stavljanje podataka o objavama i priopćenjima na raspolaganje online 
postupkom. Objave i priopćenja dostavljaju se elektroničkim putem, telefaksom ili poštom. 
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(7) Javni naručitelj obvezan je dokazati dan upućivanja objava i priopćenja. Ako se podaci 
stavljaju na raspolaganje online, upućivanjem se smatra unošenje podataka u online sustav. 
 

Korištenje Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) u objavama 
 

Članak 35. 
 

(1) Javni naručitelj obvezan je u objavi i dokumentaciji za nadmetanje prilikom opisa 
predmeta nabave služiti se oznakama i nazivima iz Jedinstvenog rječnika javne nabave 
(CPV). 
(2) Uvjete primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) propisuje Vlada Republike 
Hrvatske Uredbom o uvjetima primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV). 
 

Objava prethodne (informacijske) obavijesti 
 

Članak 36. 
 

(1) Javni naručitelj objavljuje, putem prethodne (informacijske) obavijesti u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave u »Narodnim novinama« ili na svom profilu naručitelja (kupca), kako 
je opisano u Dodatku V. A: 
1. kod ugovora o javnoj nabavi robe – podatke o grupama robe razvrstanima sukladno 
oznakama i nazivima Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) i procijenjenoj ukupnoj 
vrijednosti svih ugovora ili okvirnih sporazuma koje javni naručitelj namjerava sklopiti u 
idućih dvanaest mjeseci, ako njihova procijenjena ukupna vrijednost iznosi najmanje 750.000 
EUR, 
2. kod ugovora o javnim uslugama – podatke o javnim uslugama sukladno kategorijama i 
oznakama iz Dodatka II A ovoga Zakona i procijenjenoj ukupnoj vrijednosti svih ugovora ili 
okvirnih sporazuma koje javni naručitelj namjerava sklopiti u idućih dvanaest mjeseci, ako 
njihova procijenjena ukupna vrijednost iznosi najmanje 750.000 EUR, 
3. kod ugovora o javnim radovima – podatke o bitnim obilježjima ugovora ili okvirnih 
sporazuma koje javni naručitelj namjerava sklopiti, ako njihova procijenjena ukupna 
vrijednost iznosi najmanje 5.278.000 EUR. 
(2) Prethodnu obavijest koja se odnosi na ugovore o javnoj nabavi robe i na ugovore o javnim 
uslugama iz Dodatka II. A ovoga Zakona iz točaka 1. i 2. stavka 1. ovoga članka javni 
naručitelj obvezan je što prije dostaviti Europskoj komisiji ili objaviti na profilu javnog 
naručitelja (kupca) nakon početka tekuće financijske odnosno proračunske godine. Prethodnu 
obavijest koja se odnosi na ugovore o javnim radovima iz točke 3. stavka 1. ovoga članka 
javni naručitelj je obvezan što prije dostaviti Europskoj komisiji ili objaviti na profilu javnog 
naručitelja (kupca) nakon donošenja odluke kojom se odobrava planiranje ugovora o javnim 
radovima ili okvirnih sporazuma koje naručitelji namjeravaju sklopiti. 
(3) Javni naručitelj šalje Europskoj komisiji obavijest o objavljivanju prethodne 
(informacijske) obavijesti u skladu s formatom i detaljnim postupcima za slanje obavijesti 
navedenim u točki 3. Dodatka VI. Na profilu javnog naručitelja (kupca) navodi se datum 
odašiljanja objave Europskoj komisiji. 
(4) Objavljivanje prethodne (informacijske) obavijesti obvezno je samo ako javni naručitelj 
namjerava koristiti skraćene rokove za dostavu ponuda iz članka 43. ovoga Zakona. 
(5) Ovaj članak ne odnosi se na pregovaračke postupke bez prethodne objave. 
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Obavijest o sklopljenim ugovorima, rezultatima natječaja i sklopljenim okvirnim 
sporazumima 

 
Članak 37. 

 
(1) Javni naručitelj obvezan je obavijest o svakom sklopljenom ugovoru o javnim radovima, 
ugovoru o javnoj nabavi robe ili ugovoru o javnim uslugama te o svakom rezultatu natječaja, 
primjenom standardnih obrazaca, najkasnije 48 dana od dana donošenja odluke o odabiru, 
odnosno dana zaključenja natječaja, objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave u 
»Narodnim novinama«. 
(2) Javni naručitelj obvezan je obavijest o svakom sklopljenom okvirnom sporazumu, 
primjenom standardnih obrazaca, najkasnije 48 dana od dana sklapanja okvirnog sporazuma, 
objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave u »Narodnim novinama«. Za javnog 
naručitelja ne postoji obveza davanja obavijesti o ugovorima o javnim radovima, ugovorima o 
javnoj nabavi robe i ugovorima o javnim uslugama koji su sklopljeni na temelju okvirnog 
sporazuma. 
(3) Javni naručitelj obvezan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave objaviti obavijest o 
svakom ugovoru o javnim radovima, ugovoru o javnoj nabavi robe i ugovoru o javnim 
uslugama koji je sklopljen na temelju dinamičkog sustava nabave. Obavijesti se dostavljaju 
primjenom standardnih obrazaca: 
– najkasnije 48 dana od dana donošenja odluke o odabiru za svaki ugovor, ili 
– objedinjeno po tromjesečjima, najkasnije 48 dana nakon završetka tromjesečja. 
(4) Kod ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona javni naručitelj obvezan 
je u obavijesti navesti slaže li se s objavljivanjem. 
(5) Određeni podaci o sklopljenim ugovorima, rezultatima natječaja i sklopljenim okvirnim 
sporazumima ne moraju se objaviti ako bi njihova objava smetala provedbi zakona, bila 
protivna javnom interesu ili bi štetila opravdanim poslovnim interesima javnih ili privatnih 
gospodarskih subjekata, ili ako bi smetalo slobodnom i poštenom tržišnom natjecanju između 
gospodarskih subjekata. 
 

Rokovi za dostavu dokumentacije za nadmetanje i dodatnih informacija 
 

Članak 40. 
 

(1) U otvorenom postupku javne nabave: 
1. dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija gospodarskim se subjektima šalje ili 
na drugi način stavlja na raspolaganje najkasnije u roku šest dana od dana kada je zatražena, 
pod uvjetom da je zatražena pravodobno prije krajnjeg roka za dostavu ponuda, osim ako 
javni naručitelj ne omogući neograničen i potpun izravni pristup putem elektroničkih 
sredstava, 
2. dodatne informacije vezane uz dokumentaciju za nadmetanje i dodatnu dokumentaciju, 
uključujući i njezine ispravke ili izmjene, javni je naručitelj obvezan dostaviti najkasnije šest 
dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda, pod uvjetom da su zatražene pravodobno. 
(2) U ograničenom postupku javne nabave, postupku natjecateljskog dijaloga i 
pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom: 
1. javni naručitelj istodobno i u pisanom obliku poziva odabrane natjecatelje da podnesu svoje 
ponude, da pregovaraju ili da sudjeluju u dijalogu, 
2. javni naručitelj obvezan je dodatne informacije vezane uz specifikacije i bilo koje popratne 
dokumente dostaviti najkasnije četiri dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda, pod uvjetom 
da su zatražene pravodobno. 
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(3) Ako neki subjekt, osim javnog naručitelja, odgovoran za postupak javne nabave raspolaže 
dokumentacijom za nadmetanje ili njezinim dijelom, u objavi se navodi adresa na kojoj se 
dokumentacija može dobiti, krajnji rok za traženje dokumentacije, iznos koji se treba platiti za 
dobivanje dokumentacije, ako je zahtijevan, te način plaćanja. Javni naručitelj ili nadležni 
subjekt obvezan je poslati dokumentaciju za nadmetanje ili ju staviti na raspolaganje 
gospodarskom subjektu odmah po traženju i plaćanju cijene, ako je to uvjet. 
(4) Ako dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija ili dodatne informacije, 
premda pravodobno zatraženi, nisu bilo iz kojih razloga dostavljeni ili stavljeni na 
raspolaganje pravodobno, ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili 
nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, 
rokovi za dostavu ponuda produžuju se tako da svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu 
biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude. 

 
Rokovi za dostavu ponude 

 
Članak 41. 

 
(1) U otvorenom postupku javne nabave rok koji javni naručitelj određuje za dostavu ponude 
iznosi najmanje 52 dana. Rok počinje teći od dana kada je odaslana objava. 
(2) U ograničenom postupku javne nabave rok koji javni naručitelj određuje za dostavu 
ponude iznosi najmanje 40 dana. Rok počinje teći od dana kada je odaslan poziv na dostavu 
ponude. 
(3) Za postupke javne nabave čija je procijenjena vrijednost manja od iznosa propisanih 
Uredbom o objavama i evidenciji javne nabave, za koje postoji obveza objave na razini 
Europske zajednice, rok je za dostavu ponude: 
– u otvorenom postupku najmanje 26 dana od dana kada je odaslana objava, 
– u ograničenom postupku najmanje 20 dana od dana kada je odaslan poziv za dostavu 
ponude. 
 

Rokovi za dostavu zahtjeva za sudjelovanje 
 

Članak 42. 
 

(1) U ograničenom postupku javne nabave, u pregovaračkom postupku javne nabave s 
prethodnom objavom i u natjecateljskom dijalogu rok koji javni naručitelj određuje za 
dostavu zahtjeva za sudjelovanje iznosi najmanje 37 dana. Rok počinje teći od dana kada je 
odaslana objava. 
(2) Za postupke javne nabave čija je procijenjena vrijednost manja od iznosa propisanih 
Uredbom o objavama i evidenciji javne nabave, za koje postoji obveza objave na razini 
Europske zajednice, rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje iznosi najmanje 20 dana od dana 
kada je odaslana objava. 
 

Skraćeni rokovi za dostavu ponude u postupku po prethodnoj (informacijskoj) obavijesti 
 

Članak 43. 
 

(1) Rok iz članka 41. stavka 1. i 2. ovoga Zakona može se skratiti na 36 dana, ali ne na manje 
od 22 dana, ako je javni naručitelj najmanje 52 dana, ali najviše dvanaest mjeseci prije 
trenutka odašiljanja objave, dostavio Narodnim novinama na objavljivanje prethodnu 
obavijest sukladno odredbama članka 36. ovoga Zakona. 
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(2) Prethodna obavijest mora sadržavati podatke navedene u Dodatku V. A ovoga Zakona za 
objavu prethodne obavijesti, ako oni postoje u trenutku objavljivanja prethodne obavijesti. 
 

Razlozi isključenja 
 

Članak 46. 
 

(1) Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarske subjekte iz sudjelovanja u postupku 
javne nabave: 
1. ako je gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta 
izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u zločinačkoj 
organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca, odnosno odgovarajuća kaznena djela prema 
propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, te 
2. ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i 
obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i drugih državnih davanja. 
(2) Javni naručitelj, ako je to odredio kao uvjet sposobnosti, mora isključiti gospodarske 
subjekte iz sudjelovanja u postupku javne nabave: 
1. ako je pokrenut stečajni postupak, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o 
potvrdi stečajnog plana, ili ako se gospodarski subjekt nalazi u postupku likvidacije (ili 
sličnom postupku prema nacionalnim zakonodavstvima zemlje sjedišta gospodarskog 
subjekta), 
2. ako je gospodarski subjekt u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili ju je već 
obustavio, 
3. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta 
pravomoćno kažnjena za profesionalni propust, 
4. ako je gospodarski subjekt učinio profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati 
na bilo koji način, te 
5. ako gospodarski subjekt nije dostavio dokaz o sposobnosti, odgovarajući dokaz o 
sposobnosti, odnosno ako je dostavio neistinit dokaz. 
 

Utvrđivanje trenutka postojanja sposobnosti 
 

Članak 47. 
 

Sposobnost mora postojati najkasnije: 
1. u trenutku otvaranja ponude u otvorenom postupku javne nabave, 
2. u trenutku poziva na dostavu ponuda u ograničenom postupku javne nabave i u 
pregovaračkom postupku, 
3. u trenutku predaje natječajnih radova u otvorenom natječaju, 
4. u trenutku poziva na predaju natječajnih radova u ograničenom natječaju, 
5. u određenom trenutku kod okvirnih sporazuma, ovisno o odabranoj vrsti postupka javne 
nabave za sklapanje okvirnog sporazuma sukladno odredbama točaka 1. i 2. ovoga članka, 
kao i u trenutku isteka roka za dostavu ponude kod ponovljenog poziva na nadmetanje, 
6. u trenutku dopuštenja sudjelovanja u dinamičkom sustavu nabave kao i u trenutku isteka 
roka za dostavu ponude pri posebnom pozivu na dostavu ponude sukladno odredbama članka 
104. ovoga Zakona, te 
7. u trenutku poziva na dostavu ponude kod natjecateljskog dijaloga. 
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Uvjeti sposobnosti 
 

Članak 48. 
 

(1) Javni naručitelj obvezan je u postupku javne nabave odrediti uvjete za pravnu i poslovnu 
sposobnost te uvjete nekažnjavanja, a uvjete za financijsku i gospodarsku sposobnost 
gospodarskog subjekta obvezan je odrediti sukladno odredbi članka 51. stavka 1. ovoga 
Zakona. 
(2) U postupku javne nabave javni naručitelj može po potrebi odrediti uvjete: 
1. za financijsku i gospodarsku sposobnost gospodarskog subjekta sukladno odredbi članka 
51. stavka 2. ovoga Zakona i 
2. za tehničku i stručnu sposobnost gospodarskog subjekta. 
(3) Dokazi i njihovi vrijednosni pokazatelji, koje javni naručitelj određuje u svrhu utvrđivanja 
sposobnosti gospodarskog subjekta, mogu se zahtijevati samo u mjeri opravdanoj predmetom 
nabave i procijenjenom vrijednošću nabave. Pritom javni naručitelj mora uvažavati opravdane 
interese gospodarskog subjekta za zaštitu njegovih tehničkih ili poslovnih tajni. 
(4) Radi utvrđivanja sposobnosti gospodarskog subjekta javni naručitelj može tražiti samo 
one dokaze o sposobnosti koji su navedeni u odredbama ovoga Zakona. 
(5) U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su 
pojedinačno dokazati uvjete iz stavka 1. ovoga članka. 
(6) Republika Hrvatska obavještava Europsku komisiju o tijelima nadležnima za izdavanje 
dokumenata kojima se dokazuje postojanje odgovarajuće sposobnosti gospodarskog subjekta 
sukladno ovome Zakonu. Takvo obavještavanje nije u suprotnosti s propisima o zaštiti 
podataka. 
 

Dokaz pravne i poslovne sposobnosti 
 

Članak 49. 
 

(1) Javni naručitelj obvezan je od gospodarskog subjekta, kao dokaz postojanja odgovarajuće 
pravne i poslovne sposobnosti, zahtijevati: 
1. ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući 
registar, odnosno ovjerenu izjavu ili odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut 
stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku 
obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio, ili 
2. dokaz o posjedovanju određenog ovlaštenja, suglasnosti i slično koji su gospodarskom 
subjektu potrebni u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave, ili 
ispravu o članstvu u određenoj strukovnoj organizaciji koja je u zemlji sjedišta gospodarskog 
subjekta potrebna za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave. 
(2) Ako se dokazi iz stavka 1. ovoga članka ne izdaju u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, 
javni naručitelj može zahtijevati odgovarajuću izjavu gospodarskog subjekta s ovjerom 
potpisa kod nadležnog tijela. 
(3) Dokaz pravne i poslovne sposobnosti ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana slanja 
objave. 
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Dokaz o nekažnjavanju 
 

Članak 50. 
 

(1) Javni naručitelj obvezan je od gospodarskog subjekta zahtijevati dokaz da gospodarskom 
subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna 
osuđujuća presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupciji, 
prijevari i pranju novca, odnosno odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta 
gospodarskog subjekta sukladno posebnim propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta. 
(2) Javni naručitelj može od gospodarskog subjekta kao dokaz da gospodarski subjekt ili 
osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta nije pravomoćno kažnjena za 
profesionalni propust ili da nije učinio profesionalni propust, te zahtijevati dokaze sukladno 
posebnim propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta. 
(3) Dokaz o nekažnjavanju ne smije biti stariji od 30 dana do dana slanja objave. 
 

Dokaz financijske i gospodarske sposobnosti 
 

Članak 51. 
 

(1) Javni naručitelj obvezan je, kao dokaz da ne postoje razlozi isključenja iz odredbe članka 
46. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, zahtijevati potvrdu porezne uprave o stanju duga ili 
istovrijedne isprave nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, koja ne smije biti 
starija od 30 dana do dana slanja objave. 
(2) Uz dokaz iz stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj kao dokaz financijske i gospodarske 
sposobnosti može zahtijevati jedan ili više sljedećih dokaza: 
1. bilancu, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj, ako je njihovo 
objavljivanje propisano u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, 
2. dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje 
solventnost gospodarskog subjekta, 
3. jamstvo za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti, 
4. izjavu o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja, 
5. izvješće ili izjavu o ukupnom prihodu gospodarskog subjekta i, po potrebi, o ostvarenom 
prihodu gospodarskog subjekta za područje njegove djelatnosti u koje spada predmetna 
nabava, i to za razdoblje od jedne do najviše do tri posljednje dostupne financijske godine, ili 
za kraće razdoblje djelatnosti u slučaju da gospodarski subjekt ne posluje u tom razdoblju. 
(3) Gospodarski subjekt može dokazati financijsku i gospodarsku sposobnost i pomoću 
drugoga dokaza, različitog od onoga koji je tražio javni naručitelj, ako zatraženi dokaz ne 
može biti dostavljen iz opravdanog razloga i ako dostavljeni dokaz ima istu dokaznu snagu 
kao i traženi. 
(4) Javni naručitelj obvezan je u objavi o javnoj nabavi navesti koje dokaze iz ovog članka 
zahtijeva, te mogućnost dokazivanja sposobnosti u smislu stavka 3. ovoga članka i pomoću 
drugog dokaza. 
 

Dokaz tehničke i stručne sposobnosti 
 

Članak 52. 
 

(1) Javni naručitelj može, kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti, ovisno o vrsti, količini ili 
opsegu i namjeni predmeta nabave, zahtijevati dokaze iz ovoga članka. 
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(2) Ako javni naručitelj zahtijeva dokaz o uredno ispunjenim ugovorima, taj se dokaz podnosi 
u obliku popisa (iz stavka 4. točka 1., stavka 5. točka 1. i stavka 6. točka 1. ovoga članka), 
popraćenog potvrdama o urednom ispunjenju ugovora koju daje druga ugovorna strana iz 
navedenih ugovora. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od 
ugovorne strane koja nije javni naručitelj iz članka 2. ovoga Zakona, vrijedi izjava 
gospodarskog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz predočenje dokaza da je potvrda 
zatražena. 
(3) Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke: 
1. naziv i sjedište ugovornih strana, 
2. predmet ugovora, 
3. vrijednost ugovora, 
4. vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora, 
5. navod o uredno ispunjenim ugovorima. 
(4) Kod ugovora o javnoj nabavi robe javni naručitelj može, u svrhu dokazivanja tehničke i 
stručne sposobnosti, zahtijevati sljedeće dokaze: 
1. popis značajnih isporuka izvršenih u posljednje tri godine, 
2. izjavu o opisu tehničkih postrojenja i mjerama gospodarskog subjekta za osiguranje 
kvalitete, te o istraživačkim i pokusnim mogućnostima koje gospodarski subjekt ima, 
3. popis tehničkih stručnjaka ili tehničkih odjela, neovisno o tome pripadaju li oni 
gospodarskom subjektu, i to posebno onih kojima je povjerena kontrola kvalitete, 
4. potvrde koje izdaju nadležni instituti ili tijela za kontrolu kvalitete, a kojima se potvrđuje 
da na odgovarajući način točno označena roba odgovara određenim specifikacijama ili 
normama, 
5. izjavu gospodarskog subjekta o prihvaćanju postupka kontrole robe složenije vrste ili robe 
koja iznimno treba služiti nekoj posebnoj svrsi, koju provodi javni naručitelj ili u njegovo ime 
nadležno tijelo zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, a koja se odnosi na proizvodne 
kapacitete gospodarskog subjekta i, ako je potrebno, na način izrade studija i istraživanja, te 
na mjere za kontrolu kvalitete koje koristi gospodarski subjekt, 
6. izjavu gospodarskog subjekta da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, 
stručno znanje i iskustvo potrebno za poslove postavljanja i instalacije robe koja se nabavlja. 
(5) Kod ugovora o javnim radovima javni naručitelj može, u svrhu dokazivanja tehničke i 
stručne sposobnosti, zahtijevati sljedeće dokaze: 
1. popis izvedenih radova u posljednjih pet godina, 
2. popis tehničkih stručnjaka ili tehničkih odjela, neovisno o tome pripadaju li oni 
gospodarskom subjektu, i to posebno onih kojima je povjerena kontrola kvalitete, 
3. ispravu kojom se dokazuje obrazovanje i potvrdu o strukovnoj sposobnosti osoba 
odgovornih za izvođenje radova, 
4. izjavu gospodarskog subjekta o mjerama upravljanja zaštitom okoliša koje će gospodarski 
subjekt primjenjivati prilikom izvođenja radova, ako je riječ o javnim radovima, čija vrsta 
opravdava odgovarajući zahtjev javnog naručitelja za primjenom takvih mjera, 
5. izjavu gospodarskog subjekta iz koje je razvidno kojim građevinskim strojevima i kojom 
tehničkom opremom gospodarski subjekt raspolaže u svrhu izvršenja ugovora, 
6. izjavu gospodarskog subjekta o prosječnom godišnjem broju radnika i broju njegovih 
rukovoditelja u posljednje tri godine,  
7. izjavu gospodarskog subjekta o dijelu ugovora koji namjerava ustupiti podizvođačima, 
8. izjavu gospodarskog subjekta da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, 
stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje radova. 
(6) Kod ugovora o javnim uslugama javni naručitelj može, u svrhu dokazivanja tehničke i 
stručne sposobnosti, zahtijevati sljedeće dokaze: 
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1. popis značajnih usluga pruženih u posljednje tri godine, 
2. izjavu o opisu tehničkih postrojenja i mjerama gospodarskog subjekta za osiguranje 
kvalitete, te o istraživačkim i pokusnim mogućnostima koje gospodarski subjekt ima, 
3. popis tehničkih stručnjaka ili tehničkih odjela, neovisno o tome pripadaju li oni 
gospodarskom subjektu, i to posebno o onih kojima je povjerena kontrola kvalitete, 
4. izjavu gospodarskog subjekta o prihvaćanju postupka kontrole usluga složenije vrste ili 
usluga koje iznimno trebaju služiti nekoj posebnoj svrsi, koju provodi javni naručitelj ili u 
njegovo ime nadležno tijelo zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, a koja se odnosi na 
tehničke kapacitete pružatelja usluga i, ako je potrebno, na način izrade studija i istraživanja, 
te na mjere za kontrolu kvalitete koje koristi gospodarski subjekt, 
5. ispravu kojom se dokazuje obrazovanje i potvrdu o strukovnoj sposobnosti osoba 
odgovornih za pružanje usluga, 
6. izjavu gospodarskog subjekta o mjerama upravljanja zaštitom okoliša i mjerama energetske 
učinkovitosti koje će gospodarski subjekt primjenjivati prilikom pružanja usluga, ako je riječ 
o uslugama čija vrsta opravdava odgovarajući zahtjev javnog naručitelja za primjenom takvih 
mjera, 
7. izjavu gospodarskog subjekta iz koje je razvidno kojim uređajima i kojom tehničkom 
opremom gospodarski subjekt raspolaže u svrhu izvršenja ugovora, 
8. izjavu gospodarskog subjekta o prosječnom godišnjem broju radnika i broju njegovih 
rukovoditelja u posljednje tri godine, 
9. izjavu gospodarskog subjekta o dijelu ugovora koji namjerava ustupiti podizvođačima, 
10. izjavu gospodarskog subjekta da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, 
stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje usluga. 

 
Način pripreme dokumentacije za nadmetanje 

 
Članak 55. 

 
(1) U dokumentaciji za nadmetanje određuju se zahtjevi koji se odnose na oblik ponude, 
sadržaj ponude, rok valjanosti ponude, cijenu ponude, tehničke specifikacije (opise predmeta 
nabave), ugovorne odredbe i dokaze koje su gospodarski subjekti obvezni dostaviti uz ponudu 
u svrhu ispunjavanja uvjeta sposobnosti iz članka 48. ovoga Zakona. 
(2) Dokumentacija za nadmetanje mora biti izrađena na način da omogući usporedivost 
ponuda, te da se cijene mogu izračunati bez preuzimanja neuobičajenih rizika i utvrditi bez 
opsežnih predradnji ponuditelja. 
(3) Ako je javni naručitelj podijelio predmet nabave na grupe ili dijelove, dokumentacija za 
nadmetanje mora se izraditi na način da ponuditelj može odrediti cijenu za grupe ili dijelove 
ponude. 
(4) Dokumentacija za nadmetanje mora se izraditi na način da ponuditelj može oblikovati 
ponudbene cijene za alternativne ponude kada su one predviđene za ukupnu nabavu ili za 
grupe ili dijelove predmeta nabave. 
(5) Javni naručitelj može u dokumentaciji za nadmetanje navesti tijela od kojih natjecatelj ili 
ponuditelj može dobiti pravovaljanu informaciju o obvezama vezanima uz poreze, zaštitu 
okoliša, energetsku učinkovitost, odredbe o zaštiti na radu i o radnim uvjetima koje su na 
snazi na području na kojem će se obavljati radovi ili pružati usluge i koje će biti primjenjive 
na radove koji se izvode na licu mjesta ili na usluge koje će se pružati za vrijeme trajanja 
ugovora. 
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(6) U slučajevima dostave informacija iz stavka 5. ovoga članka javni naručitelj zahtijeva od 
ponuditelja i natjecatelja da navedu da su pri sastavljanju ponude uzeli u obzir obveze vezane 
uz odredbe o zaštiti pri zapošljavanju i odredbe o radnim uvjetima koje su na snazi na mjestu 
gdje će se izvoditi radovi ili na kojem će se pružati usluge. Ova odredba ne dovodi u pitanje 
primjenu odredaba koje se tiču razmatranja neuobičajeno niskih ponuda. 
(7) Prije započinjanja postupka javne nabave javni naručitelji mogu, koristeći se tehničkom 
konzultacijom, tražiti ili prihvatiti savjet koji se može iskoristiti u pripremi predviđenih 
specifikacija, ali takav savjet ne smije imati učinak sprječavanja tržišnog natjecanja. 
(8) Sadržaj dokumentacije za nadmetanje propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o 
načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama. 
 

Dostava dokumentacije za nadmetanje 
 

Članak 57. 
 

(1) U postupcima javne nabave svakom se zainteresiranom gospodarskom subjektu i svakom 
natjecatelju pozvanom na dostavu ponude daje mogućnost da pod jednakim uvjetima dobije 
na uvid svu dokumentaciju potrebnu za izradu ponude, da izradi preslike ili da je otkupi ako 
je to predviđeno. 
(2) Na dostavu dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave primjenjuje 
se odredba članka 40. stavka 1. ovoga Zakona. 
(3) U ograničenom postupku javne nabave, pregovaračkom postupku javne nabave i 
natjecateljskom dijalogu dokumentacija za nadmetanje dostavlja se s pozivom na dostavu 
ponude, ili se dokumentacija za nadmetanje istodobno s odgovarajućom obavijesti stavlja na 
raspolaganje elektroničkim putem. 
(4) Podaci o gospodarskim subjektima koji zatraže uvid u dokumentaciju ili otkupe 
dokumentaciju čuvaju se kao tajna. 
(5) Ako su za vrijeme roka za dostavu ponuda potrebne izmjene ili ispravci dokumentacije za 
nadmetanje, ona se mijenja ili ispravlja, a ako je potrebno mijenja se ili ispravlja i objava, a 
rok za dostavu ponuda po potrebi se odgovarajuće produžuje. 
(6) Javni naručitelj obvezan je osigurati pravodobnu dostupnost izmjena i ispravaka svim 
gospodarskim subjektima. 
 

Kriteriji za odabir ponude 
 

Članak 58. 
 

(1) Kriteriji na kojima javni naručitelj temelji odabir ponude jesu: 
a) u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude sa stajališta javnog naručitelja, kriteriji vezani 
uz predmet određenog ugovora o javnoj nabavi, kao što su: kvaliteta, cijena, tehničko 
dostignuće, estetske, funkcionalne i ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, 
servisiranje nakon prodaje i tehnička pomoć, datum isporuke i rokovi isporuke ili rokovi 
završetka radova i slično, ili 
b) najniža cijena. 
(2) Ako se odabire na temelju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, javni naručitelj u 
objavi ili u dokumentaciji za nadmetanje, odnosno u opisnoj dokumentaciji u slučaju 
natjecateljskog dijaloga, navodi sve kriterije za odabir ponude, čiju primjenu predviđa, u 
odnosu na relativno značenje koji im pridaje. Značenje kriterija može se izraziti određivanjem 
niza vrijednosti s odgovarajućim maksimalnim rasponom. 
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(3) Ako prema mišljenju javnog naručitelja iz dokazivih razloga nije moguće utvrditi kriterije 
za odabir na temelju ekonomski najpovoljnije ponude u odnosu na relativno značenje koji im 
se pridaje, javni naručitelj u objavi i/ili u dokumentaciji za nadmetanje ili opisnoj 
dokumentaciji u slučaju natjecateljskog dijaloga navodi sve kriterije za odabir ponude, čiju 
primjenu predviđa, po redoslijedu – od najvažnijeg do najmanje važnog. 
(4) Naručitelj je obvezan sastaviti izvješće o razlozima primjene kriterija za odabir na temelju 
ekonomski najpovoljnije ponude u odnosu na relativno značenje, te ukoliko je moguće 
odrediti njihovu razmjernu vrijednost u ukupnom sustavu vrednovanja i način izračuna. 
(5) Kriteriji odabira ne smiju utjecati na primjenu odredaba kojima je propisana novčana 
naknada za određene usluge, a pri nabavi robe ne smiju utjecati na primjenu odredaba kojima 
su propisane fiksne cijene. 
 

Podizvođači i podisporučitelji 
 

Članak 59. 
 

Javni naručitelj može u postupku javne nabave zatražiti od ponuditelja da u ponudi naznači 
dio koji će izvršiti podizvođač/podisporučitelj i podatke o podizvođaču/podisporučitelju. Te 
naznake ne utječu na odgovornost ponuditelja. 
 

Vrste jamstava 
 

Članak 60. 
 

Vrste jamstava jesu: 
1. jamstvo za ozbiljnost ponude – to je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje 
ponude u roku njezine valjanosti, odnosno dostavljanja neistinitih ili neodgovarajućih dokaza 
o sposobnosti, 
2. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora – to je jamstvo za slučaj povrede određenih 
ugovornih obveza, 
3. jamstvo za preplatu – to je jamstvo za slučaj povrata preplate (kod povrata avansa, 
obročnog plaćanja ili isplata po planu), 
4. jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – to je jamstvo za slučaj da 
nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po 
osnovi jamstva ili s naslova naknade štete, 
5. jamstvo za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti – to je jamstvo za otklanjanje 
štete koja može nastati u svezi s obavljanjem određene djelatnosti. 
 

Jamstvo za ozbiljnost ponude 
 

Članak 61. 
 

(1) Ako javni naručitelj zahtijeva jamstvo za ozbiljnost ponude, obvezan je u dokumentaciji 
za nadmetanje utvrditi visinu jamstva u apsolutnom iznosu. Jamstvo za ozbiljnost ponude, 
osim u opravdanim slučajevima, ne može iznositi više od 5% procijenjene vrijednosti nabave. 
(2) U dokumentaciji za nadmetanje javni naručitelj obvezan je navesti da se u ponudi mora 
dostaviti dokaz o pologu jamstva za ozbiljnost ponude i da je nedostatak takva dokaza 
neotklonjiv nedostatak. 
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(3) Jamstvo za ozbiljnost ponude mora se vratiti najkasnije 14 dana nakon donošenja odluke o 
odabiru ili nakon poništenja postupka javne nabave, ako je neiskorišteno. Ako se odluka o 
odabiru ne donese unutar propisanog roka za donošenje odluke, jamstvo za ozbiljnost ponude 
vraća se najkasnije 14 dana nakon isteka roka za donošenje odluke o odabiru, osim ako je 
javni naručitelj tražio produženje važenja jamstva sukladno traženom produženju roka 
valjanosti ponude. 
(4) Jamstvo za ozbiljnost ponude mora se bez odgode vratiti ako se ponuda ne razmatra pri 
odabiru. 

 
Vrste opisa predmeta nabave 

 
Članak 67. 

 
(1) Opis predmeta nabave može biti konstruktivan, funkcionalan ili kombinacija obaju opisa. 
(2) Pri konstruktivnom opisu predmeta nabave, predmet se nabave raščlanjuje prema 
dijelovima predmeta nabave u troškovniku predmeta nabave. 
(3) Pri funkcionalnom opisu predmeta nabave, predmet se nabave opisuje na način 
određivanja izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva. 
 

Opis predmeta nabave 
 

Članak 68. 
 

(1) Javni naručitelj mora jasno, razumljivo i nedvojbeno opisati predmet nabave kako bi 
ponuditelji mogli ponuditi robu, usluge i radove usporedive po vrsti, kvaliteti i cijeni, te po 
drugim potrebnim svojstvima i uvjetima. 
(2) Pri konstruktivnom opisu predmeta nabave predmet se nabave opisuje jasno, potpuno i 
neutralno, na način koji osigurava usporedivost ponuda. Konstruktivan opis predmeta nabave 
sadrži tehničke specifikacije, a u slučaju potrebe nadopunjava se planovima, crtežima, 
modelima, probama, uzorcima i slično. 
(3) Pri funkcionalnom opisu predmeta nabave tehničke specifikacije moraju cilj nabave 
opisati točno i neutralno, tako da su prepoznatljivi svi uvjeti i okolnosti za izradu ponude. Iz 
opisa predmeta nabave mora biti prepoznatljiva svrha predmeta nabave i zahtjevi koji se 
postavljaju za predmet nabave u tehničkom, gospodarskom, oblikovnom i funkcionalnom 
pogledu, na način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu izvedbenih ili funkcionalnih 
zahtjeva koje je naručitelj postavio. Izvedbeni i funkcionalni zahtjevi moraju se precizirati na 
način da natjecatelji i ponuditelji dobiju jasnu predodžbu o predmetu ugovora i da javni 
naručitelj može sklopiti ugovor. Funkcionalni opis predmeta nabave mora sadržavati tehničke 
specifikacije te planove, crteže, modele, probe, uzorke i slično, ako javni naručitelj njima 
raspolaže. 
(4) Opis predmeta nabave i postavljanje zadataka ne smije pogodovati određenom 
ponuditelju. 
(5) Zahtjevi postavljeni za predmet nabave uključuju po mogućnosti, zahtjeve glede 
ekološkog ili/i energetski učinkovitog aspekta nabave. U opisu predmeta nabave po potrebi se 
navode i specifikacije za isporuku ekoloških i/ili energetski učinkovitih proizvoda ili za 
obavljanje nabave u okviru ekoloških i/ili energetski učinkovitih postupaka, ako je to tehnički 
ili tržišno moguće. 
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(6) Pri izradi opisa predmeta nabave i pri postavljanju zahtjeva unose se i svi mogući 
čimbenici povezani s predmetom nabave koji su imali, imaju ili će imati učinak na troškove 
(npr. pogonski poslovi i poslovi održavanja, servisiranje, potrebno skladištenje zamjenskih 
dijelova, zbrinjavanje otpada, troškovi energije ili energenata), ako su njihovi troškovi jedan 
od kriterija za donošenje odluke o odabiru. 
(7) U opisu predmeta nabave i postavljanju zahtjeva navode se sve okolnosti (npr. mjesto 
izvršenja, rokovi izvršenja ili posebni zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabave) 
koje su značajne za izvršenje predmeta nabave, a time i za izradu ponude. Isto vrijedi i za 
posebne otežavajuće ili olakšavajuće okolnosti. 
(8) U opisu predmeta nabave i postavljanju zahtjeva javni naručitelj navodi koje uzorke, opise 
i fotografije proizvoda koji se isporučuju ponuditelji moraju dostaviti uz ponudu, a čija se 
istinitost na zahtjev javnog naručitelja mora dokazati. 

 
Ponuda 

 
Članak 71. 

 
(1) Ponuditelj se u postupku javne nabave mora pri izradi ponude pridržavati zahtjeva i uvjeta 
iz dokumentacije za nadmetanje. Propisani tekst dokumentacije za nadmetanje ne smije se 
mijenjati i nadopunjavati. 
(2) Ako u dokumentaciji za nadmetanje nije izričito drugačije određeno, ponuda se zajedno sa 
pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku, a cijena ponude izražava se u 
kunama. 
(3) Ako je sa stajališta gospodarskog subjekta potrebna izmjena ili ispravak objave i/ili 
dokumentacije za nadmetanje, on to bez odgode priopćava javnom naručitelju. Javni 
naručitelj obvezan je, u slučaju potrebe, izvršiti izmjenu ili ispravak objave i/ili 
dokumentacije za nadmetanje sukladno odredbama članka 57. stavka 5. i 6. ovoga Zakona. 
(4) U roku za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom 
izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Ako zbog izmjene ponude ili dopune 
ponude proiziđe nova ukupna cijena, ona se također mora navesti. Izmjena ili dopuna ponude 
mora se javnom naručitelju dostaviti sukladno odredbama ovoga Zakona koje vrijede za 
ponudu i javni naručitelj mora ih tretirati kao ponudu. U slučaju odustajanja od ponude, 
ponuditelj može istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude. 
 

Sadržaj ponude 
 

Članak 73. 
 

Svaka ponuda mora sadržavati: 
1. naziv (tvrtku ili skraćenu tvrtku) i poslovno sjedište ponuditelja, a kod zajedničkih 
ponuditelja podatke o zajedničkim ponuditeljima i o nositelju ponude za sudjelovanje u 
postupku javne nabave i sklapanje ugovora, te adresu elektroničke pošte ponuditelja ili službe 
ponuditelja ovlaštene za zaprimanje pošte, 
2. podatke o podizvođaču/podisporučitelju, uz prilaganje potrebnih dokaza da ponuditelj 
raspolaže njegovim resursima potrebnima za izvršenje ukupnog ugovora. Podaci o 
podizvođaču/podisporučitelju daju se uz dokaz njihove pravne i poslovne sposobnosti, 
3. podatke o dijelovima ugovora koje ponuditelj namjerava ustupiti 
podizvođaču/podisporučitelju u obliku podugovora, 
4. dokaz o jamstvu, ako je tražen, 
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5. cijene sa svim zahtijevanim raščlambama i potrebnim objašnjenjima. U troškovniku i u 
sažetku (rekapitulaciji) troškovnika cijene se moraju unijeti na za to predviđena mjesta, 
6. rok valjanosti ponude, 
7. popis dokumentacije priložene ponudi, 
8. dokaze o pravnoj i poslovnoj sposobnosti, o nekažnjavanju, financijskoj i gospodarskoj te 
tehničkoj i stručnoj sposobnosti, koji se zahtijevaju sukladno odredbama iz dokumentacije za 
nadmetanje, te onu dokumentaciju koja se zasebno dostavlja (npr. uzorci), 
9. naznaku da je riječ o alternativnoj ponudi, 
10. datum i pravovaljani potpis ponuditelja, 
11. izjavu ponuditelja da su mu poznate odredbe iz dokumentacije za nadmetanje, da ih 
prihvaća i da će izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijene koje je naveo u 
ponudi. 
 

Naknada za izradu ponuda 
 

Članak 74. 
 

(1) Ponude se u načelu izrađuju bez posebne naknade. Kalkulacija i sve za to potrebne 
predradnje, izrada troškovnika i izrada alternativnih ponuda ne smatraju se posebnim 
uradcima u smislu odredbe stavka 3. ovoga članka. 
(2) Javni naručitelj obvezan je ponuditeljima, na njihov zahtjev, nadoknaditi troškove otkupa 
dokumentacije za nadmetanje ako je za razloge poništenja postupka javne nabave odgovoran 
javni naručitelj. 
(3) Javni naručitelj može predvidjeti naknadu troškova izrade posebnih uradaka ako ih 
zahtijeva uz ponudu. Naknada je moguća samo ona ako je dostavljeni uradak u skladu sa 
zahtijevanim predmetom nabave. 
(4) Natjecatelj ili ponuditelj čija ponuda nije odabrana može zahtijevati povrat onih uradaka iz 
stavka 3. ovoga članka koje je stavio na raspolaganje i za koje nije predviđena naknada. Isto 
vrijedi i za posebne uratke za alternativne ponude koje se neće koristiti. 
 

Sigurno povezivanje sastavnih dijelova ponude 
 

Članak 77. 
 

(1) Ako se ponuda sastoji od više sastavnih dijelova, ponuditelj ispunjava zahtjev naprednog 
elektroničkog potpisa i postupa na način sigurnog povezivanja svih sastavnih dijelova ponude. 
(2) Ponuditelj je obvezan glavni dio ponude izraditi u formatu dokumenta koji je odredio 
javni naručitelj, te u njemu navesti datum i napredan elektronički potpis. 
(3) Kao postupak definiranja hash vrijednosti neke datoteke, pri sigurnom se povezivanju 
koristi onaj postupak koji se primjenjuje kod naprednog potpisa glavnog dijela ponude. 
(4) U slučaju sigurnog povezivanja glavnog dijela ponude s ostalim sastavnim dijelovima 
ponude, ponuditelj može ostale sastavne dijelove ponude izraditi i u formatu dokumenata koji 
se kao takvi ne mogu potpisati naprednim elektroničkim potpisom. 
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Otvaranje ponuda 

 
Članak 79. 

 
(1) U otvorenom i ograničenom postupku javne nabave obavlja se formalno javno otvaranje 
ponuda, o čemu se sastavlja zapisnik. Ponude se otvaraju na naznačenome mjestu i u 
naznačeno vrijeme, istodobno s istekom roka za dostavu ponuda. Ponude otvaraju najmanje 
dva predstavnika javnog naručitelja. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni 
predstavnici ponuditelja i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe. Pravo 
aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo predstavnici 
naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja. 
(2) U pregovaračkom postupku nabave nije obvezno formalno otvaranje ponuda na način 
kako to propisuje stavak 1. ovoga članka. Ponuditeljima nije dopušteno prisustvovati 
otvaranju ponuda. Podaci iz ponuda čuvaju se u tajnosti. 
(3) Postupak otvaranja ponuda i pohrane dokumentacije propisuje Vlada Republike Hrvatske 
Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama. 
 

Neuobičajeno niska cijena 
 

Članak 81. 
 

(1) Ako su u ponudama iskazane neuobičajeno niske cijene za robu, radove ili usluge, 
naručitelj može odbiti takve ponude nakon što je zatražio pisano objašnjenje o sastavnim 
elementima ponude koje smatra bitnima. Objašnjenje ponuditelja dano u postavljenom roku 
prilaže se zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda. 
(2) Objašnjenje iz stavka 1. ovoga članka može se odnositi na: 
a) mjere štednje u građevinskoj metodi, proizvodnom procesu ili pruženim uslugama, 
b) izabrana tehnička rješenja i/ili iznimno povoljne uvjete dostupne ponuditelju za izvršenje 
radova, za dostavu robe ili usluga, 
c) originalnost radova, robe ili usluga koje nudi ponuditelj, 
d) poštovanje odredaba koje se odnose na zaštitu pri zapošljavanju i na radne uvjete, koje su 
na snazi u mjestu gdje će se obavljati radovi, usluge ili isporuka roba, 
e) mogućnost da ponuditelj prima državnu pomoć (subvenciju). 
(3) Naručitelji provjeravaju te sastavne elemente ponude uzimajući u obzir dostavljene 
dokaze. 
(4) Ako u postupku javne nabave javni naručitelj utvrdi da je ponuđena cijena u odnosu na 
predmet nabave neuobičajeno niska zbog državne pomoći (subvencije) ponuditelju, javni 
naručitelj smije tu ponudu isključiti samo onda ako ponuditelj, nakon zahtjeva javnog 
naručitelja unutar primjerenog roka koji je postavio javni naručitelj, ne može dokazati da je ta 
pomoć pravovaljano odobrena. Ako javni naručitelj iz navedenog razloga isključi ponudu, 
obvezan je o tome obavijestiti Europsku komisiju. 
 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 
 

Članak 83. 
 

(1) O pregledu i ocjeni te o rezultatu pregleda i ocjene ponuda sastavlja se zapisnik o pregledu 
i ocjeni ponuda. 

 



 68

(2) Ponuditelju se na njegov zahtjev daje podatak o ukupnim cijenama koje proiziđu nakon 
pregleda i ocjene ponuda. Ponuditelju je dopušten uvid u njegovu ponudu i u izračun cijene iz 
njegove ponude ako je javni naručitelj ispravljao računske pogreške u ponudi. 
(3) U zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda javni naručitelj obvezno navodi analitički prikaz 
traženih i danih dokaza o sposobnosti, prihvatljivost ponuda te razloge isključenja ponuda 
sukladno članku 84. ovoga Zakona. 
 

Isključenje ponuda 
 

Članak 84. 
 

(1) Prije donošenja odluke o odabiru javni naručitelj obvezan je na osnovi rezultata pregleda i 
ocjene ponuda isključiti: 
1. ponudu ponuditelja koja je u suprotnosti s odredbom članka 11. stavka 5. ovoga Zakona, 
2. ponudu ponuditelja sukladno odredbi članka 46. ovoga Zakona, 
3. ponudu ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost sukladno dokumentaciji za 
nadmetanje i odredbama ovoga Zakona, 
4. ponudu u kojoj ponuditelj ne navodi cijenu nego samo navodi da će ponuditi cijenu koja je 
za određeni postotak ili vrijednost niža od ponude s najnižom cijenom, ili ponudu u kojoj 
cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu, 
5. ponudu za koju je zahtijevano jamstvo, a dokaz jamstva nedostaje pri otvaranju ponude, 
6. zakašnjelo pristiglu ponudu, 
7. ponudu koja je suprotna odredbama dokumentacije za nadmetanje, 
8. ponudu grupa ili dijelova predmeta nabave ili alternativnu ponudu, ako one nisu dopuštene, 
9. alternativnu ponudu koja ne ispunjava minimalne zahtjeve i/ili ne osigurava izvršenje 
jednakovrijednog (odgovarajućeg) predmeta nabave, 
10. ponudu koja sadrži pogreške, nedostatke odnosno nejasnoće, ako pogreške, nedostaci 
odnosno nejasnoće nisu uklonjive, 
11. ponudu u kojoj pisanim objašnjenjem ponuditelja nije uklonjen nedostatak ili nejasnoća, 
12. ponudu koja nije cjelovita, 
13. ponudu za koju ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računske pogreške, 
14. ponudu nepozvanog ponuditelja. 
(2) Javni naručitelj može, prije donošenja odluke o odabiru, isključiti ponudu ponuditelja koji 
unutar postavljenog roka nije dao zatraženo objašnjenje ili njegovo objašnjenje nije za javnog 
naručitelja prihvatljivo. 

 
Odluka o odabiru i odluka o poništenju 

 
Članak 85. 

 
(1) Nakon isključenja ponuda sukladno članku 84. ovoga Zakona javni naručitelj donosi 
odluku o odabiru prema kriteriju za odabir ponude. Za odabir je dovoljna jedna prihvatljiva 
ponuda. 
(2) Razlozi za donošenje odluke u smislu stavka 1. ovoga članka moraju se zabilježiti u 
pisanom obliku kao prilog zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda. 
(3) Odluka o odabiru je pisano određenje javnog naručitelja u postupku javne nabave o tome s 
kojim od ponuditelja namjerava sklopiti ugovor, a dostavlja se svim ponuditeljima. 
(4) Odluka o poništenju je pisano određenje javnog naručitelja u postupku javne nabave o 
namjeri da poništi postupak javne nabave, a dostavlja se gospodarskim subjektima. 
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Odluka o odabiru 
 

Članak 86. 
 

(1) U odluci o odabiru javni naručitelj navodi: 
– broj nadmetanja, 
– podatke o javnom naručitelju, 
– broj i datum donošenja odluke, 
– podatke o objavi o javnoj nabavi, 
– vrstu provedenog postupka javne nabave i zakonsku osnovu za njegovo provođenje, 
– predmet nabave, 
– procijenjenu vrijednost nabave, 
– redni broj, naziv grupe ili dijela predmeta nabave za koji se donosi odluka, 
– broj zaprimljenih ponuda i nazive ponuditelja, 
– ponuditelja čija je ponuda odabrana, 
– razloge odabira, 
– dan isteka roka mirovanja sukladno odredbama članka 88. ovoga Zakona, 
– podatke o obilježjima i prednostima odabrane ponude, 
– uputu o pravnom lijeku, 
– uz potpis odgovorne osobe javnog naručitelja i ovjeru. 
(2) Odluku o odabiru, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, javni naručitelj 
obvezan je svakom ponuditelju, bez odgode, dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili 
na drugi dokaziv način. 
(3) Obveza dostave odluke o odabiru ne postoji u slučaju pregovaračkog postupka sa samo 
jednim gospodarskim subjektom. 
 

Rok za donošenje odluke o odabiru 
 

Članak 87. 
 

(1) Rok za donošenje odluke o odabiru započinje teći danom isteka roka za dostavu ponude. 
Rok za donošenje odluke o odabiru mora biti primjeren. Ako u dokumentaciji za nadmetanje 
nije naveden rok za donošenje odluke o odabiru, onda rok iznosi 30 dana od dana isteka roka 
za dostavu ponude. 
(2) Na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude. 
(3) Rok za donošenje odluke o odabiru, sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka ne teče za 
vrijeme suspenzije postupka javne nabave ako je to posljedica odluke o privremenoj mjeri. 
 

Rok mirovanja i ništavost odluke o odabiru 
 

Članak 88. 
 

(1) Javni naručitelj ne smije potpisati ugovor o javnoj nabavi prije isteka roka mirovanja, koji 
iznosi 12 dana od dana dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju. 
(2) Odluka o odabiru je ništava ako ju javni naručitelj prethodno nije bez odgode dostavio 
svakom ponuditelju. 
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(3) Javni naručitelj ne smije nastaviti postupak prije isteka roka mirovanja, koji iznosi 12 dana 
od dana objave obavijesti o početku postupka javne nabave u slučajevima pregovaračkog 
postupka javne nabave bez prethodne objave i sklapanja ugovora o javnim uslugama iz 
Dodatka II. B, te izuzeća od primjene ovoga Zakona osim u slučaju iz članka 5. stavka 1. 
točke 15. ovoga Zakona. 
 

Učinak odluke o odabiru 
 

Članak 89. 
 

(1) Protekom roka mirovanja iz članka 88. ovoga Zakona, ako nije pokrenut postupak pravne 
zaštite, odnosno dostavom odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave 
kojom se žalba odbacuje ili odbija, odluka o odabiru postaje izvršna te nastaje ugovorni odnos 
između javnog naručitelja i odabranog ponuditelja. 
(2) Ako u trenutku iz stavka 1. ovoga članka istekne rok valjanosti ponude, ugovorni odnos 
nastaje tek pisanom izjavom ponuditelja o prihvatu ugovora. U svrhu davanje te izjave 
ponuditelju se daje primjereni rok. 
(3) Javni naručitelj može, ako je to odredio u dokumentaciji za nadmetanje, prije sklapanja 
ugovora o javnoj nabavi od odabranog ponuditelja zatražiti izvornike ili ovjerene preslike 
priloženih dokaza o sposobnosti. 
(4) Ugovor o javnoj nabavi mora biti u skladu s odabranom ponudom i uvjetima određenima 
u dokumentaciji za nadmetanje. 
 

Odjeljak 8. 
ZAVRŠETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE 

 
Opće odredbe o završetku postupka javne nabave 

 
Članak 90. 

 
(1) Postupak javne nabave završava konačnošću odluke o odabiru ili konačnošću odluke o 
poništenju. 
(2) Neposredno nakon završetka postupka javne nabave javni će naručitelj na temelju zahtjeva 
onih ponuditelja čija ponuda nije odabrana, odnosno u slučaju poništenja postupka javne 
nabave, svim natjecateljima ili ponuditeljima vratiti uratke/dokumente za koje se predviđa 
povrat, osim u slučaju postupka pravne zaštite u kojem odluka još nije postala pravomoćna. 
 

Razlozi za poništenje postupka javne nabave nakon isteka roka za dostavu ponuda 
 

Članak 94. 
 

Javni naručitelj obvezan je postupak javne nabave poništiti nakon isteka roka za dostavu 
ponude u sljedećim slučajevima: 
1. ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka javne 
nabave, bile dovele do neobjavljivanja poziva za nadmetanje, ili 
2. ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka javne 
nabave, bile dovele do sadržajno bitno drugačijeg poziva za nadmetanje, ili 
3. ako je cijena najpovoljnije ponude veća od planiranih sredstava za nabavu, ili 
4. ako nije pristigla nijedna ponuda, ili 
5. ako nakon isključenja ponuda u postupku ne preostane nijedna prihvatljiva ponuda. 
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Odluka o poništenju i rok mirovanja 
 

Članak 95. 
 

(1) Odluku o poništenju s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, javni naručitelj 
obvezan je svakom ponuditelju, bez odgode, dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili 
na drugi dokaziv način. Odluka o poništenju obvezno sadrži navod o danu isteka roka 
mirovanja iz odredaba stavka 3. ovoga članka i razloge poništenja. 
(2) U slučaju poništenja postupka javne nabave na temelju odredaba članka 93. i članka 94. 
stavka 1. točke 4. ovoga Zakona, odluka o poništenju objavljuje se na isti način kao i poziv na 
nadmetanje, a gospodarskim subjektima kojima je javni naručitelj dao dokumentaciju za 
nadmetanje dostavlja bez odgode, odluku o poništenju preporučenom poštom s povratnicom 
ili na drugi dokaziv način. Objava i odluka o poništenju obvezno sadrže navod o danu isteka 
roka mirovanja i razloge poništenja. 
(3) Odluka o poništenju postupka javne nabave postaje konačna nakon isteka roka mirovanja 
od 12 dana od dana dostave odluke o poništenju ponuditeljima, odnosno od dana objave 
odluke o poništenju sukladno odredbi stavka 2. ovoga članka, ako nije pokrenut postupak 
pravne zaštite. 
(4) Prije isteka roka mirovanja ne smije se pokrenuti novi postupak javne nabave za isti 
predmet nabave, osim ako je nabava uzrokovana višom silom. U slučaju poništenja postupka 
javne nabave sukladno odredbama članka 93. ovoga Zakona, pristigle ponude ne smiju se 
otvarati nakon donošenja odluke o poništenju. 
(5) Nakon što je odluka o poništenju postala konačna, pristigle ponude vraćaju se ponuditelju. 
 

Glava III. 
ODREDBE O POSEBNIM UGOVORIMA I POSEBNIM POSTUPCIMA 

 
Ugovori o javnim uslugama navedenima u Dodatku II. B ovoga Zakona 

 
Članak 96. 

 
(1) Na ugovor o javnim uslugama čiji su predmet nabave usluge iz Dodatka II. B ovoga Zakona 
primjenjuju se samo odredbe o objavama i tehničkim specifikacijama iz ovoga Zakona. 
(2) Ako je na temelju predmeta nabave i procijenjene vrijednosti nabave moguće, ugovori o 
javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona sklapaju se s više gospodarskih subjekata u 
postupku koji odgovara načelu jednakog tretmana i zabrane diskriminacije. 
(3) U postupku nabave usluga iz Dodatka II. B ovoga Zakona javni naručitelj obvezan je u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave u »Narodnim novinama« objaviti obavijest o početku 
postupka javne nabave koja sadrži podatke iz članka 13. stavka 5. ovoga Zakona, te podatke o 
gospodarskom subjektu ili gospodarskim subjektima s kojim ili s kojima namjerava sklopiti 
ugovor. 

 
Sklapanje okvirnog sporazuma 

 
Članak 101. 

 
(1) Gospodarskim subjektima koji su iskazali svoj interes za okvirni sporazum javni je 
naručitelj obvezan dostaviti dokumentaciju za nadmetanje ili je elektronički staviti na 
raspolaganje, bez odgode, najkasnije u roku šest dana od dana zaprimanja zahtjeva 
gospodarskog subjekta. 
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(2) Strane okvirnog sporazuma odabiru se nakon provedbe otvorenog postupka javne nabave, 
ograničenog postupka javne nabave, pregovaračkog postupka javne nabave ili postupka 
natjecateljskog dijaloga. Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom sklapa se s 
onim ponuditeljem koji je sukladno objavljenom kriteriju/kriterijima za donošenje odluke o 
odabiru dao najbolje ocijenjenu ponudu. Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata 
sklapa se s onim ponuditeljima koji su sukladno objavljenom kriteriju/kriterijima za 
donošenje odluke o odabiru dali najbolje ocijenjene ponude. Okvirni sporazum s više 
gospodarskih subjekata sklapa se s najmanje tri gospodarska subjekta ako ima dovoljan broj 
sposobnih gospodarskih subjekata i/ili prihvatljivih ponuda koje zadovoljavaju kriterije 
odabira. 
(3) Okvirni sporazum ne smije se zlorabiti ili primjenjivati na način kojim bi se tržišno 
nadmetanje spriječilo, ograničilo ili krivotvorilo. 
(4) Okvirni sporazum može se sklopiti za razdoblje od četiri godine, a iznimno na duže 
razdoblje iz opravdanih razloga, uz obvezu obrazloženja, a vezano uz predmet nabave. 
 

Postupak sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma 
 

Članak 102. 
 

(1) Pri sklapanju ugovora koji se temelje na okvirnom sporazumu, strane ne smiju mijenjati 
bitne uvjete okvirnog sporazuma. 
(2) Ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma sklapa se sukladno postupku 
opisanom u odredbama stavaka 3. do 6. ovoga članka. Takvi postupci dopušteni su samo 
između onog odnosno onih javnih naručitelja i onog odnosno onih gospodarskih subjekata 
koji su strane okvirnog sporazuma. 
(3) Ako se okvirni sporazum sklapa s jednim gospodarskim subjektom, odluka o odabiru 
može se donijeti na temelju: 
1. uvjeta iz okvirnog sporazuma i ponude koja je dostavljena sukladno zahtjevima 
navedenima u dokumentaciji za nadmetanje kod okvirnog sporazuma, ili 
2. pisanog zahtjeva javnog naručitelja gospodarskom subjektu da dostavi svoju ponudu na 
temelju: 
a) izvornih uvjeta za sklapanje ugovora iz okvirnog sporazuma, ili 
b) dopunjenih uvjeta za sklapanje ugovora iz okvirnog sporazuma ako nisu bili određeni u 
samom okvirnom sporazumu, ili 
c) drugih, u dokumentaciji za nadmetanje kod okvirnog sporazuma navedenih, nebitnih 
izmjena uvjeta okvirnog sporazuma (ispravak, nadopuna ili izmjena). 
(4) Ako se okvirni sporazum sklapa s više gospodarskih subjekata, odluka o odabiru može se 
donijeti: 
1. neposredno na temelju uvjeta za sklapanje ugovora iz okvirnog sporazuma bez ponovljenog 
poziva za nadmetanje, ili 
2. nakon ponovljenog poziva stranama na nadmetanje ako svi uvjeti za sklapanje ugovora nisu 
određeni u samom okvirnom sporazumu. 
(5) Ako svi uvjeti za sklapanje ugovora nisu određeni u samom okvirnom sporazumu, 
ponovljeni poziv stranama na nadmetanje može sadržavati: 
1. osim izvornih i, ako je to nužno, preciznije definirane uvjete za sklapanje ugovora na 
temelju okvirnog sporazuma, ili 
2. ako je prikladno, druge uvjete okvirnog sporazuma navedene u dokumentaciji za 
nadmetanje kod okvirnog sporazuma (ispravak, nadopuna ili izmjena). 
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(6) Pri ponovljenom pozivu na nadmetanje sukladno odredbama stavka 4. točke 2. ovoga 
članka, javni naručitelj može odluku o odabiru donijeti nakon provedbe elektroničke dražbe 
sukladno odredbama članaka 97. do 100. ovoga Zakona ili nakon provedbe postupka u kojem: 
1. javni naručitelj, prije sklapanja svakoga pojedinog ugovora, poziva strane okvirnog 
sporazuma koje su sposobne izvršiti ugovor, 
2. javni naručitelj određuje primjereni rok za dostavu novih ponuda za svaki pojedini ugovor. 
Pri određivanju roka javni naručitelj obvezan je uvažiti složenost predmeta nabave te vrijeme 
potrebno za dostavu ponuda i ostale dokumentacije, 
3. ponude moraju biti dostavljene u pisanom obliku, a njihov sadržaj javni naručitelj čuva u 
tajnosti do isteka roka za dostavu ponuda, 
4. javni naručitelj donosi odluku o odabiru sukladno kriteriju/kriterijima za odabir određenima 
u dokumentaciji za nadmetanje kod okvirnog sporazuma, uz pisano obrazloženje razloga za 
donošenje odluke o odabiru. Na odluku o odabiru primjenjuju se odredbe članaka 86. do 89. 
ovoga Zakona. 
 

Poštanske usluge 
 

Članak 111. 
 

(1) Djelatnosti na području pošte jesu pružanje poštanskih usluga ili, pod uvjetima 
navedenima u stavku 4. ovoga članka, drugih usluga koje ne uključuju poštanske usluge. 
(2) Poštanske usluge u smislu stavka 1. ovoga članka jesu usluge koje se odnose na prijam, 
prijenos i uručenje, preuzimanje, razvrstavanje, transport i dostavu poštanskih pošiljaka. Te 
usluge obuhvaćaju: 
1. rezervirane poštanske usluge, a to su poštanske usluge koje u skladu sa Zakonom o pošti 
obavlja jedino javni operater, 
2. ostale poštanske usluge, a to su poštanske usluge koje se u skladu s važećim propisima o 
poštanskim uslugama ne mogu rezervirati za davatelje univerzalnih usluga. 
(3) Poštanska pošiljka je pismovna pošiljka, poštanska i brzojavna uputnica i paket adresiran 
na određenog primatelja kojemu se pošiljka treba uručiti bez obzira na težinu. Osim 
pismovnih, poštanska pošiljka uključuje knjige, kataloge, novine i časopise, kao i poštanske 
pakete i slično koji sadrže robu sa ili bez tržišne (komercijalne) vrijednosti, neovisno o 
njihovoj težini. 
(4) Druge usluge koje ne uključuju poštanske usluge jesu usluge koje se obavljaju na 
sljedećim područjima, pod uvjetom da te usluge obavlja subjekt koji obavlja poštanske usluge 
u smislu stavka 2. ovoga članka i pod uvjetom da te usluge nisu izravno izložene tržišnom 
natjecanju u smislu članka 113. ovoga Zakona, a to su: 
1. usluge upravljanja poštanskom službom (usluge i prije i poslije otpreme, kao što su usluge 
upravljanja urudžbenim uredom), 
2. usluge dodane vrijednosti u vezi s elektroničkim sredstvima i koje se u cijelosti pružaju 
putem elektroničkih sredstava (uključujući sigurno slanje šifriranih dokumenata elektroničkim 
sredstvima, usluge vođenja adresa i slanje preporučene elektroničke pošte), 
3. usluge koje se odnose na pošiljke drugačije od onih pošiljki naznačenih u stavku 3. ovoga 
članka (npr. neadresirane pošiljke, reklamne pošiljke, promidžbene pošiljke i sl.), 
4. financijske usluge prema definiciji iz kategorije 6 Dodatka II. A i članka 5. točke 9. ovoga 
Zakona, 
5. filatelističke usluge, 
6. logističke usluge koje su kombinacija fizičke dostave i/ili skladištenja i drugih 
nepoštanskih djelatnosti. 
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Ugovori s povezanim društvima i poslovnim udruženjima (joint venture) 

 
Članak 114. 

 
(1) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovoga članka, odredbe ovoga dijela Zakona ne 
primjenjuju se na javnu nabavu robe, radova ili usluga: 
a) koju javni naručitelj obavlja od povezanog društva, ili 
b) koju obavlja poslovno udruženje osnovano od više naručitelja isključivo u svrhu obavljanja 
djelatnosti u smislu članaka 106. do 111. ovoga Zakona od gospodarskog subjekta povezanog 
s jednim od tih naručitelja. 
(2) Stavak 1. ovoga članka primjenjuje se: 
a) na usluge, pod uvjetom da najmanje 80% ostvarenog prosječnog prometa povezanog 
društva u odnosu na usluge za prethodne tri godine potječe od pružanja tih usluga društvima s 
kojima je povezano, 
b) na robu, pod uvjetom da najmanje 80% ostvarenog prosječnog prometa povezanog društva 
u odnosu na robu za prethodne tri godine potječe od isporuke te robe društvima s kojima je 
povezano, 
c) na radove, pod uvjetom da najmanje 80% ostvarenoga prosječnog prometa povezanog 
društva u odnosu na radove za prethodne tri godine potječe od izvođenja tih radova za društva 
s kojima je povezano. 
(3) Ako za prethodne tri godine ne postoje pokazatelji prometa, jer povezano društvo tada nije 
bilo osnovano ili je tek započelo obavljati svoju djelatnost, dovoljno je ako društvo učini 
vjerojatnim da je izgledno postizanje prometa naznačenog u odredbi stavka 2. ovoga članka. 
Ako nabavu istovrsnih usluga, robe ili radova obavlja više društava povezanih s naručiteljem, 
onda se u odredbi stavka 2. ovoga članka naznačene postotne stope izračunavaju uz 
uvažavanje ukupnog prometa svih povezanih društava. 
(4) Ovaj Zakon ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi: 
2. koje s jednim ili više naručitelja sklapa poslovno udruženje osnovano od više naručitelja 
isključivo u svrhu obavljanja djelatnosti u smislu članaka 106. do 111. ovoga Zakona, ili 
3. koje sklapa naručitelj s poslovnim udruženjem čiji je sastavni dio, ako je poslovno 
udruženje osnovano da bi se predmetna djelatnost obavljala tijekom razdoblja od najmanje tri 
godine ako je pravnim aktom o osnivanju poslovnog udruženja uređeno da će naručitelji koji 
čine to poslovno udruženje biti u njegovu sastavu isto toliko vremena. 
(5) Naručitelji su dužni Europsku komisiju, na njezin zahtjev, obavijestiti: 
1. o nazivima društava sukladno odredbi ovoga članka, 
2. o vrsti i vrijednosti nabava sukladno odredbi ovoga članka, i 
3. o podacima koji su, po mišljenju Europske komisije, potrebni kako bi se potvrdilo da 
odnosi između naručitelja i društva odnosno poslovnog udruženja s kojim se sklapaju ugovori 
udovoljavaju zahtjevima iz odredaba ovoga članka. 

 
Odabir otvorenog postupka javne nabave, ograničenog postupka javne nabave i 

pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom 
 

Članak 115. 
 

(1) Naručitelji mogu slobodno birati između otvorenog postupka javne nabave, ograničenog 
postupka javne nabave ili pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom pod 
uvjetom da je poziv na nadmetanje objavljen sukladno članku 117. ovoga Zakona. 
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(2) Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave naručitelj smije primijeniti 
samo u posebnim slučajevima i okolnostima propisanima u članku 116. ovoga Zakona. 
 

Objave o javnoj nabavi 
 

Članak 117. 
 

(1) Objave o javnoj nabavi jesu: 
1. poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave, ograničenom postupku javne 
nabave i pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom, 
2. poziv na otvoreni ili ograničeni natječaj, 
3. pojednostavnjena obavijest u dinamičkom sustavu nabave, 
4. prethodna (indikativna) obavijest, 
5. uspostavljanje kvalifikacijskog sustava, 
6. profil naručitelja (kupca), 
7. obavijest o sklopljenim ugovorima, rezultatima natječaja i sklopljenim okvirnim 
sporazumima, 
8. obavijest o početku postupka javne nabave u slučajevima pregovaračkog postupka javne 
nabave bez prethodne objave i sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B, te 
izuzeća od primjene ovoga Zakona. 
(2) Poziv na nadmetanje može se objaviti putem: 
1. prethodne (indikativne) obavijesti, ili 
2. uspostavljanja kvalifikacijskog sustava, ili 
3. objave iz stavka 1. točke 1. do 4. ovoga članka. 
(3) Sadržaj objava navedenih u ovom članku propisan je u Dodacima V i VI ovoga Zakona. 
 

Prethodna (indikativna) obavijest 
 

Članak 118. 
 

(1) Najmanje jednom godišnje putem prethodne (indikativne) obavijesti ili na svom profilu 
naručitelj objavljuje: 
1. kod ugovora o javnoj nabavi robe – podatke o grupama robe raščlanjenima prema 
oznakama i nazivima iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV), procijenjenu ukupnu 
vrijednost nabave svih ugovora ili okvirnih sporazuma koje naručitelj namjerava sklopiti u 
idućih dvanaest mjeseci, ako ta ukupna procijenjena vrijednost iznosi najmanje 750.000 EUR, 
2. kod ugovora o javnim uslugama – razvrstano prema kategorijama naznačenima u Dodatku 
II. A ovoga Zakona, procijenjenu ukupnu vrijednost svih ugovora ili okvirnih sporazuma koje 
naručitelj namjerava sklopiti u idućih dvanaest mjeseci, ako ta ukupna procijenjena vrijednost 
iznosi najmanje 750.000 EUR, 
3. kod ugovora o javnim radovima – značajna obilježja ugovora ili okvirnih sporazuma koje 
naručitelj namjerava sklopiti u idućih dvanaest mjeseci, ako njihova ukupna procijenjena 
vrijednost iznosi najmanje 5.278. 000 EUR. 
(2) Prethodna obavijest dostavlja se Europskoj komisiji primjenom odgovarajućeg 
standardnog obrasca ili se objavljuje na profilu kupca. Prethodna obavijest ne smije se 
objaviti na profilu naručitelja (kupca) prije nego što je naručitelj odaslao obavijest o tome 
Europskoj komisiji. Na profilu naručitelja (kupca) navodi se datum odašiljanja objave 
Europskoj komisiji. 
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(3) Objava prethodne obavijesti koja se odnosi na ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o 
javnim uslugama bez odgode se, nakon početka tekuće financijske godine, dostavlja 
Europskoj komisiji ili objavljuje na profilu naručitelja (kupca). Objava prethodne obavijesti 
koja se odnosi na ugovore o javnim radovima dostavlja se bez odgode Europskoj komisiji ili 
objavljuje na profilu naručitelja (kupca), nakon donošenja odluke kojom se odobrava 
planiranje ugovora o javnim radovima ili okvirnih sporazuma koje naručitelji namjeravaju 
sklopiti. 
(4) Objava obavijesti iz stavka 1. ovoga članka obvezna je samo u slučajevima kada 
naručitelji koriste skraćene rokove za primitak ponuda iz članka 123. stavka 1. ovoga Zakona. 
(5) Ovaj članak ne primjenjuje se na pregovarački postupak javne nabave bez prethodne 
objave. 
(6) Naručitelji posebice mogu objavljivati ili organizirati da Europska komisija objavljuje 
prethodne indikativne obavijesti koje se odnose na važnije projekte bez ponavljanja 
informacija koje je ranije sadržavala neka prethodna indikativna obavijest, pod uvjetom da se 
jasno naglasi da su te obavijesti dodatne. 

 
Rokovi za dostavu ponude u otvorenom postupku 

javne nabave 
 

Članak 121. 
 

(1) U otvorenom postupku javne nabave rok za dostavu ponuda koji određuje naručitelj iznosi 
najmanje 52 dana, računajući od dana slanja objave. 
(2) Za postupke javne nabave čija je procijenjena vrijednost manja od iznosa propisanih 
Uredbom o objavama i evidenciji javne nabave, objava kojih je obvezna na razini Europske 
zajednice, rok za dostavu ponude u otvorenom postupku iznosi najmanje 26 dana od dana 
slanja objave. 
 

Rokovi u ograničenom postupku javne nabave i u pregovaračkom postupku javne nabave 
s prethodnom objavom 

 
Članak 122. 

 
(1) U ograničenom postupku javne nabave i u pregovaračkom postupku javne nabave s 
prethodnom objavom rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje koji određuje naručitelj iznosi: 
1. najmanje 37 dana, a ni u kojem slučaju ne može biti kraći od 22 dana od slanja objave, 
2. najmanje 15 dana ako se objava šalje elektroničkim sredstvima ili telefaksom. 
(2) Za postupke javne nabave čija je procijenjena vrijednost manja od iznosa propisanih 
Uredbom o objavama i evidenciji javne nabave, objava kojih je obvezna na razini Europske 
zajednice, rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje iznosi najmanje deset dana od dana slanja 
objave. 
(3) U ograničenom postupku javne nabave i u pregovaračkom postupku javne nabave s 
prethodnom objavom rok za dostavu ponude može se odrediti sporazumno između naručitelja 
i odabranih natjecatelja, uz pretpostavku da se svim natjecateljima odobri isti rok. Rok za 
dostavu ponuda sporazumno može biti kraći od deset dana. 
(4) Kada se rok za dostavu ponude ne može odrediti sporazumno, naručitelj će odrediti rok 
koji iznosi najmanje 24 dana, a koji ni u kojem slučaju ne može biti kraći od deset dana od 
dana slanja poziva na dostavu ponuda. 
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Skraćeni rokovi za dostavu ponuda u otvorenom postupku javne nabave 
 

Članak 123. 
 

(1) Rok za dostavu ponuda može se skratiti na 36 dana, ali ne na manje od 22 dana: 
1. ako je naručitelj najmanje 52 dana, a najviše dvanaest mjeseci prije trenutka slanja objave 
objavio prethodnu obavijest, te 
2. ako je ta objava prethodne obavijesti, osim podataka naznačenih u standardnom obrascu iz 
Dodatka V. B, DIO I., sadržavala sve podatke naznačene u Dodatku V. B, DIO II., te ako su ti 
podaci postojali u trenutku objavljivanja prethodne obavijesti. 
(2) Ako je objava, primjenom odgovarajućega standardnog obrasca, elektronički izrađena i 
elektronički dostavljena po postupku za dostavljanje objava, u otvorenom postupku javne 
nabave rok za dostavu ponude može se skratiti za sedam dana. 
(3) Rok za dostavu ponude u otvorenom postupku javne može se dodatno skratiti za pet dana, 
ako je naručitelj od trenutka prvog poziva na nadmetanje dokumentaciju za nadmetanje i svu 
dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na postupak nabave elektronički učinio slobodno 
dostupnom, neposredno i u cijelosti raspoloživom. U pozivu na nadmetanje navodi se 
internetska adresa na kojoj se dokumentacija može preuzeti. 
(4) Skraćenje rokova za dostavu ponuda u otvorenom postupku javne nabave sukladno 
stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka može se kumulirati. Kumuliranje skraćenja rokova nikako ne 
smije rezultirati rokom za dostavu ponuda koji je kraći od 15 dana od dana slanja poziva na 
nadmetanje. 
(5) Kumuliranje skraćenja rokova za dostavu ponuda u otvorenom postupku javne nabave 
nikako ne smije rezultirati rokom za dostavu ponuda koji je kraći od 22 dana od dana slanja 
poziva na nadmetanje ako objava nije dostavljena telefaksom ili elektroničkim sredstvom. 
 

Odabir postupka i načina nabave male vrijednosti 
 

Članak 129. 
 

(1) Prilikom sklapanja ugovora o javnoj nabavi male vrijednosti naručitelji koriste otvoreni 
postupak javne nabave, ograničeni postupak javne nabave, pregovarački postupak javne 
nabave, okvirni sporazum i elektroničku dražbu u skladu s postupcima i uvjetima određenima 
ovim Zakonom. 
(2) Za procijenjenu vrijednost nabave do 70.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost 
naručitelj može provoditi postupke javne nabave propisane ovim Zakonom. 
 

Rokovi 
 

Članak 130. 
 

(1) Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u ograničenom postupku i u pregovaračkom 
postupku s prethodnom objavom iznosi najmanje deset dana od dana slanja objave. 
(2) Rok za dostavu ponuda iznosi najmanje deset dana: 
– u otvorenom postupku od dana slanja objave, 
– u ograničenom postupku i u pregovaračkom postupku od dana slanja poziva na dostavu 
ponuda. 
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(3) Javni naručitelj ne smije potpisati ugovor o javnoj nabavi prije isteka roka mirovanja, koji 
iznosi pet dana od dana dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju, odnosno od dana 
objave obavijesti o početku postupka javne nabave u slučajevima pregovaračkog postupka 
javne nabave bez prethodne objave i sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B, 
te izuzeća od primjene ovoga Zakona osim u slučaju iz članka 5. stavka 1. točke 15. ovoga 
Zakona. 
 

Zabrana sklapanja ugovora 
 

Članak 138. 
 

(1) Naručitelj ne smije potpisati ugovor o javnoj nabavi ili pristupiti njegovu izvršenju u roku 
12 dana, odnosno u roku od pet dana u postupcima nabave male vrijednosti, računajući od 
dana propisanog u članku 147. stavka 2. točke 3. ovoga Zakona, 
(2) Žalba izjavljena protiv odluke o odabiru, obavijesti o početku postupka javne nabave u 
slučajevima pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, izuzeća javne 
nabave od primjene ovog Zakona te nabave javnih usluga iz Dodatka II B sprječava 
potpisivanje ugovora o javnoj nabavi za sve grupe ili dijelove predmeta nabave. 
 

Bitne povrede Zakona 
 

Članak 140. 
 

U postupcima javne nabave bitne povrede Zakona jesu: 
1. provođenje postupka javne nabave bez donošenja odluke o početku postupka javne nabave, 
sa sadržajem određenim člankom 13. stavak 5. ovoga Zakona, 
2. neusklađenost dokumentacije za nadmetanje sa ovim Zakonom, koja je dovela ili koja je 
mogla dovesti do diskriminacije ponuditelja ili ograničenja tržišnog nadmetanja, 
3. objave postupaka javne nabave koje nisu u skladu sa Zakonom, 
4. propusti vezani za postupak otvaranja ponuda, propusti vezani za ocjenu zahtjeva za 
sudjelovanje, 
5. propusti vezani za postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, 
6. odabir ponude čija je ukupna cijena veća od planiranih sredstava za nabavu, 
7. odabir ponude koja nije najpovoljnija, 
8. odabir neprihvatljive ponude. 
 

Postupak naručitelja u vezi sa žalbom 
 

Članak 146. 
 

(1) Naručitelj je dužan u roku pet dana od zaprimanja žalbe, Državnoj komisiji dostaviti: 
1. žalbu sa svim prilozima u izvorniku s podatkom i dokazom o vremenu njezina uručenja, 
2. obrazloženi odgovor na žalbu s očitovanjem o činjeničnim i pravnim navodima te o 
žalbenom zahtjevu, kronologiju postupka javne nabave s navodima o bitnim elementima 
postupka javne nabave (procijenjena vrijednost nabave, podaci o objavi o javnoj nabavi, 
postupak otvaranja ponuda, postupak pregleda i ocjene ponuda, odluka o odabiru i dr.), 
3. cjelovitu dokumentaciju postupka s popisom priloga, 
4. neizmijenjene cjelovite izvornike ponuda ponuditelja, a najmanje žalitelj, odabranog te 
onih sposobnih ponuditelja koji omogućavaju postupak odabira, 
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5. druge dokaze na okolnosti postojanja pretpostavki za donošenje zakonite odluke, radnji, 
propuštanja ili pak postupaka. 
(2) Naručitelj nije dužan dostaviti dokumentaciju sukladno stavku 1. ovoga članka, u slučaju 
kada postupa u skladu sa ovlastima iz članka 153. ovoga Zakona. 
 

Izjavljivanje žalbe 
 

Članak 147. 
 

(1) Postupak pravne zaštite započinje predajom žalbe naručitelju odnosno zahtjeva za 
poništenje postupka javne nabave zbog nedostavljanja dokumentacije Državnoj komisiji, 
sukladno članku 154. stavku 1. ovoga Zakona. 
(2) Žalba se izjavljuje u roku osam dana, odnosno u roku od tri dana u postupcima nabave 
male vrijednosti, od dana: 
1. objave o javnoj nabavi u odnosu na podatke, radnje, postupke i nečinjenja iz objave, 
2. otvaranja ponuda u odnosu radnje, postupke, nečinjenja vezana uz dokumentaciju nabave te 
postupak otvaranja ponuda, 
3. primitka odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu iz javne nabave u odnosu na 
postupak pregleda i ocjene sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude, 
4. isteka roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima iz javne nabave iz točke 3. ovoga 
stavka, 
5. saznanja za postupak nabave proveden na način suprotan ovome Zakonu, a najkasnije u 
roku godine dana od dana kada je taj postupak proveden. 
(3) Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu prema odredbama stavka 2. ovoga članka, gubi 
pravo tražiti ispitivanje zakonitosti u kasnijoj fazi postupka. 
 

Članak 150. 
 

(1) Državna komisija će odluku o prijedlogu za određivanje privremene mjere donijeti u roku 
tri dana od dana kad je privremene mjere osiguranja izjavljena ili odgoditi donošenje odluke o 
privremenoj mjeri do donošenja odluke o glavnoj stvari. 
(2) Državna komisija može po službenoj dužnosti odrediti privremenu mjeru zabrane 
potpisivanja ugovora o javnoj nabavi kada nađe da su ispunjene pretpostavke za njezino 
određivanje. 
(3) Rješenjem kojim se određuje privremena mjeru odredit će se i njezino vremensko trajanje. 
 

Naknada za vođenje postupka 
 

Članak 159. 
 

U postupku pred Državnom komisijom žalitelj, osim upravne pristojbe, plaća i naknadu za 
vođenje postupka u iznosu od: 
– 2.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave do iznosa propisanih u članku 128. stavku 
1. ovoga Zakona, 
– 5.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave veću od iznosa propisanih u članku 128. 
stavku 1. ovoga Zakona do2.000.000,00 kuna, 
– 7.500,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave veću od 2.000.000,00 kuna. 
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Ništetnost ugovora 

 
Članak 164. 

 
Ništetan je ugovor o javnoj nabavi: 
1. ako je sklopljen protivno ovim Zakonom propisanim postupcima i radnjama kojima je 
naručitelj razdijelio vrijednost nabave da bi se izbjegla primjena ovoga Zakona, 
2. ako je sklopljen zbog kompenzacije tražbina i obveza bez provedenog postupka javne 
nabave, 
3. ako naručitelj sklopi ugovor o javnoj nabavi suprotno odabranoj ponudi i uvjetima 
određenima u dokumentaciji za nadmetanje, 
4. ako je sklopljen prije isteka roka mirovanja, 
5. ako naručitelj provede postupak nabave ili za provedbu postupka ovlasti treću osobu ili 
osobu koja nije naručitelj prema ovom Zakonu da bi na taj način izbjegao primjenu ovoga 
Zakona, 
6. ako su sklopljene izmjene i dopune osnovnog ugovora u suprotnosti s odredbama ovoga 
Zakona, 
7. ako je sklopljen suprotno odluci nadležnog žalbenog tijela, 
8. ako je sklopljen bez prethodno provedenog postupka javne nabave, a naručitelj ga je prema 
odredbama ovoga Zakona morao provesti, 
9. ako je sklopljen suprotno određenoj privremenoj mjeri nadležnoga žalbenog tijela. 
 

Pravo na naknadu troškova u postupku javne nabave 
 

Članak 165. 
 

(1) Ako naručitelj povrede ovoga Zakona ili provedbenih propisa na temelju ovoga Zakona, 
gospodarski subjekt ima pravo od naručitelja zahtijevati naknadu troškova za pripremu 
ponude i troškova sudjelovanja u postupku javne nabave. 
(2) Pravo iz odredbe iz stavka 1. ovoga članka ne postoji ako je nakon donošenja odluke o 
odabiru ili nakon odluke o poništenju postupka javne nabave Državna komisija za kontrolu 
postupaka javne nabave utvrde da natjecatelj ili ponuditelj čija se ponuda nije razmatrala ni uz 
pridržavanje odredaba ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga 
Zakona ne bi imao velike izglede za odabir njegove ponude, ili čiji je zahtjev za kontrolu i 
zahtjev za izdavanje privremene mjere odbijen. 

 
Ured za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske 

 
Članak 168. 

 
Ured za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske nadležan je za razvoj, unapređenje i 
koordinaciju cjelokupnoga sustava javnih nabava; davanje mišljenja, uputa i pružanje stručne 
pomoći u svezi s primjenom ovoga Zakona i drugih propisa u području javne nabave; 
predlaganje, pripremu i koordinaciju pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa o 
javnoj nabavi te sudjelovanje pri izradi povezanih propisa; za izradu stručnih i normativnih 
podloga za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u području javne nabave; 
nadzor nad provedbom ovoga Zakona i drugih propisa u području javne nabave kroz 
preventivno-instruktivne djelatnosti te podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog 
postupka; pripremu i provedbu izobrazbe i usavršavanja (seminari, radionice, savjetovanja i 
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dr.) za sudionike sustava javne nabave; organizaciju posebnih (specijalističkih) programa 
izobrazbe u području javne nabave sukladno posebnim propisima; za vođenje Portala javne 
nabave, praćenje Elektroničkog oglasnika javne nabave te objavu e-biltena javne nabave i 
stručnih publikacija; sudjelovanje u primjeni informatičko-komunikacijske tehnologije u 
sustav javne nabave i elektroničke dražbe; usklađivanje i sudjelovanje u izradi tehničkih i 
normizacijskih pravila u postupku javne nabave; za suradnju s državnim tijelima Republike 
Hrvatske radi postizanja ujednačenog tumačenja i pravilne primjene propisa iz područja javne 
nabave; prikupljanje, evidenciju, obradu i analizu podataka o javnoj nabavi te podnošenje 
statističkih izvješća; ostvarivanje međunarodne suradnje i promicanje vrijednosti sustava 
javne nabave, te za druge poslove propisane ovim Zakonom. 
 

Preventivno-instruktivne djelatnosti 
 

Članak 170. 
 

(1) U svrhu otklanjanja nepravilnosti u postupku javne nabave Ured za javnu nabavu Vlade 
Republike Hrvatske može: 
1. zatražiti od naručitelja dokumentaciju za nadmetanje ili pojedine njezine dijelove, odluke 
naručitelja i ostale podatke povezane s pojedinom nabavom te očitovanje o izvršenoj nabavi, 
2. dati mišljenje naručitelju o uočenim nepravilnostima i preporuku o načinu otklanjanja 
uočenih nepravilnosti. 
(2) U cilju zaštite javnog interesa, Ured za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske ovlašten 
je pokrenuti postupke pravne zaštite pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne 
nabave. 
(3) Naručitelj je obvezan Uredu za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske u zatraženom 
roku dostaviti ili staviti na raspolaganje, na način kako je zatražio Ured za javnu nabavu 
Vlade Republike Hrvatske, dokumentaciju za nadmetanje ili pojedine njezine dijelove, odluke 
naručitelja i ostale podatke povezane s pojedinom nabavom te očitovanje o izvršenoj nabavi. 
(4) Ovlasti Ureda za javnu nabavu, način postupanja i druga bitna pitanja u vezi nadzora nad 
provedbom ovoga Zakona kroz obavljanje preventivno-instruktivne djelatnosti propisuje 
Vlada Republike Hrvatske Uredbom o provođenju nadzora kroz obavljanje preventivno-
instruktivne djelatnosti. 
 

Obveza dostave statističkih podataka 
 

Članak 171. 
 

(1) Javni naručitelj iz članka 3. i naručitelj iz članka 4. ovoga Zakona obvezni su do 31. 
ožujka svake godine Uredu za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske dostaviti statističke 
preglede o sklopljenim ugovorima za prethodnu godinu. Ured za javnu nabavu Vlade 
Republike Hrvatske obvezan je do 31. listopada svake godine navedene statističke preglede 
proslijediti Europskoj komisiji. 
(2) Statistički pregledi sadrže: 
1. podatke koji se odnose: 
a) na broj i ukupnu vrijednost sklopljenih ugovora, 
b) na broj i ukupnu vrijednosti onih ugovora koji odstupaju od Sporazuma Svjetske 
trgovinske organizacije, 
c) na kategorizaciju ugovora po vrstama provedenih postupaka javne nabave, po vrstama robe 
i radova sukladno Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV) odnosno po kategorijama 
usluga sukladno Dodatku II. A i Dodatku II. B ovoga Zakona, uz navođenje odgovarajućega 
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koda prema međunarodnoj nomenklaturi Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) i po 
zemlji sjedišta gospodarskog subjekta s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, 
d) na broj i vrijednost sklopljenih ugovora kao i uvjete iz ovoga Zakona koji opravdavaju 
odabir pregovaračkog postupka s prethodnom objavom, pregovaračkog postupka bez 
prethodne objave, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave i natjecateljskog dijaloga, 
te izuzeća od primjene ovoga Zakona, razvrstanih prema zemlji sjedišta gospodarskog 
subjekta s kojim je sklopljen ugovor, 
2. na sve ostale statističke podatke koji su potrebni sukladno Sporazumu GPA (Svjetske 
trgovinske organizacije) i na one koji se odnose na područje nabave male vrijednosti. 
(3) Sadržaj i način dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za prethodnu godinu propisuje Vlada 
Republike Hrvatske Uredbom o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi. 

 
Prekršajne odredbe 

 
Članak 172. 

 
(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna 
osoba ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave: 
1. ako nabavi robu, radove ili usluge bez provođenja postupaka javne nabave propisanih ovim 
Zakonom osim u slučajevima kada to Zakon dopušta, 
2. ako se ne pridržava uvjeta i načina javne nabave prema procijenjenim vrijednostima i dijeli 
vrijednosti nabave s namjerom izbjegavanja primjene propisanog postupka nabave (članak 9. 
stavak 3.), 
3. ako primijeni pregovarački postupak bez prethodne objave protivno odredbi članaka 14., 
15. ili 16. ovog Zakona (članak 13. stavak 4.) i članka 116. ovoga Zakona (članak 115., 
stavak. 2.), 
4. ako ne dostavi odluke za koje je ovim Zakonom propisana obveza dostavljanja 
natjecateljima ili ponuditeljima u postupku javne nabave, 
5. ako zaključi ugovor o javnoj nabavi koji nije u skladu s odabranom ponudom i uvjetima 
određenima u dokumentaciji za nadmetanje (članak 89. stavak 4.), 
6. ako ne dovrši postupak javne nabave sklapanjem ugovora o javnoj nabavi ili odlukom o 
poništenju (članak 90. stavak 1.), 
7. ako ustupi postupak nabave ili za provedbu nabave ovlasti treću osobu ili osobu koja nije 
naručitelj u smislu ovoga Zakona da bi na taj način izbjegla njegovu primjenu, 
8. ako na zahtjev Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske ili tijela nadležnog za 
kontrolu postupaka javne nabave ne dostavi traženu dokumentaciju ili onemogući uvid u 
dokumentaciju (članak 170. stavak 3.), 
9. ako postupi protivno odluci Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, 
10. ako nakon znatnog prekoračenja roka za donošenje odluke i suprotno molbi ponuditelja za 
nastavak postupka javne nabave postupak ne nastavi niti ga završi odlukom o odabiru, 
odnosno odlukom o poništenju, 
11. ako za kapitalna ulaganja nije prethodno proveo postupak pripreme i usvajanja 
investicijskog projekta sukladno Uredbi o metodologiji pripreme, ocjene i izvedbe 
investicijskih projekata (članak 9. stavak 5.). 
(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u 
pravnoj osobi ili odgovorna osoba u državnom tijelu ili jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka. 
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Članak 174. 
 

Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga 
Zakona: 
1. Popis obveznika primjene ovoga Zakona iz članka 3. stavka 3. i članka 4. stavka 2., 
2. Uredbu o objavama i evidenciji javne nabave iz članka 9. stavka 4., članka 10. stavka 2. 
članka 31. stavka 7. ovoga Zakona, 
3. Uredbu o metodologiji pripreme, ocjene i izvedbe investicijskih projekata iz članka 9. 
stavka 6. ovoga Zakona, 
4. Uredbu o uvjetima primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) iz članka 35. stavka 
2. ovoga Zakona, 
5. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama iz 
članka 55. stavka 8., članka 78. stavka 6., članka 79. stavka 3. ovoga Zakona, 
6. Uredbu o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave iz članka 169. 
stavka 4. ovoga Zakona, 
7. Uredbu o provođenju nadzora kroz obavljanje preventivno-instruktivne djelatnosti iz 
članka 170. stavka 4. ovoga Zakona, 
8. Uredbu o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi iz članka 171. stavka 3. 
ovoga Zakona. 
 

Članak 177. 
 

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2008. osim 
odredaba članka 5. stavka 1. točke 3. i 5., članka 5. stavka 2. točke 1. i 2., članka 14. stavka 2. 
točke 1., članka 15. stavka 2. točke 1., članka 16. stavka 2. točke 1., članka 32. stavka 1. 
podstavka drugog, članka 36. stavka 2., članka 48. stavka 6., članka 54. stavka 1., članka 70. 
stavka 11., članka 81. stavka 4., članka 91. stavka 2., članka 113., članka 114. stavka 5., 
članka 118. stavka 2., 3. i 6., članka 126., članka 127. i članka 171. stavka 1. koje stupaju na 
snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju. 
 

DODATAK III. 
 

POPIS ROBE ZA POTREBE OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE 
Poglavlje 25: Sol, sumpor, zemlja i kamen, gips, vapno i cement 
Poglavlje 26: Metalne rude, šljaka i pepeo 
Poglavlje 27: Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi koji nastaju njihovom destilacijom, 
bitumen, mineralni voskovi 
osim: bivši 27.10: posebna motorna goriva 
Poglavlje 28: Anorganske kemikalije, organski i anorganski spojevi plemenitih kovina, 
rijetkih metala, radioaktivnih elemenata i izotopa 
osim: 
bivši 28.09: 
bivši 28.13: eksplozivi 
bivši 28.14: suzavac 
bivši 28.28: eksplozivi 
bivši 28.32: eksplozivi 
bivši 28.39: eksplozivi 
bivši 28.50: otrovi 
bivši 28.51: otrovi 
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bivši 28.54: eksplozivi 
Poglavlje 29: Organske kemikalije, 
osim: 
bivši 29.03: eksplozivi 
bivši 29.04: eksplozivi 
bivši 29.07: eksplozivi 
bivši 29.08: eksplozivi 
bivši 29.11: eksplozivi 
bivši 29.12: eksplozivi 
bivši 29.13: otrovi 
bivši 29.14: otrovi 
bivši 29.15: otrovi 
bivši 29.21: otrovi 
bivši 29.22: otrovi 
bivši 29.23: otrovi 
bivši 29.26: eksplozivi 
bivši 29.27: otrovi 
bivši 29.29: eksplozivi 
Poglavlje 30: Farmaceutski proizvodi 
Poglavlje 31: Gnojiva 
Poglavlje 32: Ekstrakti za tamnjenje i bojanje, štavljeni proizvodi i njihovi derivati, boje, 
ličila i lakovi, kit, umeci i čepovi, tinte 
Poglavlje 33: Esencijalna ulja i smole, parfemi, kozmetički preparati 
Poglavlje 34: Sapun, organski preparati koji djeluju na površini, preparati za pranje, preparati 
za podmazivanje, umjetni voskovi, gotovi voskovi, preparati za poliranje i ribanje, svijeće i 
slični artikli, paste za modeliranje, »voskovi za zube« 
Poglavlje 35: Bjelančevinaste tvari, ljepila, enzimi 
Poglavlje 37: Sredstva za fotografiju i kinematografiju 
Poglavlje 38: Različiti kemijski proizvodi 
osim: 
bivši 38.19: otrovi 
Poglavlje 39: Umjetne smole i plastični materijali, esteri i eteri od celuloze i predmeti od 
njega napravljeni, 
osim: 
bivši 39.03: eksplozivi 
Poglavlje 40: Guma, umjetna guma, i predmeti od nje napravljeni 
bivši 40.11: gume otporne na metke 
Poglavlje 41: Sirova životinjska koža (osim krzna) i koža 
Poglavlje 42: Predmeti od kože, sedla, konjska oprema, predmeti za putovanje, torbice i slični 
spremnici, predmeti od životinjskih iznutrica (osim iznutrica svilene bube) 
Poglavlje 43: krzno i umjetno krzno, predmeti od krzna 
Poglavlje 44: drvo i predmeti od drveta, drveni ugljen 
Poglavlje 45: Pluto i predmeti od pluta 
Poglavlje 46: Proizvodi od alfa-trave i drugih materijala za pletenje, pleteni predmeti 
Poglavlje 47: Materijal za izradu papira 
Poglavlje 48: Papir i karton, predmeti od papirne pase, papira i kartona 
Poglavlje 49: Tiskane knjige, novine, slike i drugi tiskarski proizvodi, rukopisi, tiskani 
materijali i planovi 
Poglavlje 65: Pokrivala za glavu i njihovi dijelovi 
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Poglavlje 66: Kišobrani, sunčane naočale, štapovi za hodanje, bičevi, jahački bičevi i njihovi 
dijelovi 
Poglavlje 67: Obrađeno perje i paperje, predmeti izrađeni od perja i paperja, umjetno cvijeće, 
predmeti od ljudske kose 
Poglavlje 68: Predmeti od kamena, gipsa, cementa, azbesta, tinjca i sličnih materijala 
Poglavlje 69: Keramički proizvodi 
Poglavlje 70: Staklo i proizvodi od stakla 
Poglavlje 71: Biseri, drago i poludrago kamenje, plemenite kovine, smotane plemenite kovine 
i predmeti napravljeni od njih, umjetni nakit 
Poglavlje 73: Željezo i čelik te predmeti napravljeni od njih 
Poglavlje 74: Bakar i predmeti od njega napravljeni 
Poglavlje 75: Nikal i predmeti od njega napravljeni 
Poglavlje 76: Aluminij i predmeti od njega napravljeni 
Poglavlje 77: Magnezij i barij i predmeti od njih napravljeni 
Poglavlje 78: Olovo i predmeti od njega napravljeni 
Poglavlje 79: Cink i predmeti od njega napravljeni 
Poglavlje 80: Kositar i predmeti od njega napravljeni 
Poglavlje 81: Ostali metali koji se koriste u metalurgiji i predmeti od njih napravljeni 
Poglavlje 82: Alati, umeci, pribor za jelo, žlice i vilice od metala i njihovi dijelovi, 
osim: 
bivši 82.05: alati 
bivši 82.07: alati, dijelovi 
Poglavlje 83: Različiti predmeti od metala 
Poglavlje 84: Bojleri, strojevi i mehanički aparati te njihovi dijelovi, 
osim: 
bivši 84.06: motori 
bivši 84.08: drugi motori 
bivši 84.45: strojevi 
bivši 84.53: automatski strojevi za obradu podataka 
bivši 84.55: dijelovi strojeva pod brojem 84.53 
bivši 84.59: nuklearni reaktori 
Poglavlje 85: Električni strojevi i oprema te njihovi dijelovi, 
osim: 
bivši 85.13: telekomunikacijska oprema 
bivši 85.15: strojevi za prijenos 
Poglavlje 86: lokomotive za vlak i tramvaj, vagoni i njihovi dijelovi, spojevi i uređaji za 
željezničke i tramvajske tračnice, oprema za prometnu signalizaciju (koju ne pokreće 
električna energija), 
osim: 
bivši 86.02: oklopne lokomotive, električne 
bivši 86.03: druge oklopne lokomotive 
bivši 86.05: oklopni vagoni 
bivši 86.06: vagoni za popravak 
bivši 86.07: vagoni 
Poglavlje 87: Vozila, osim vlakova i tramvaja te njihovi dijelovi, 
osim: 
bivši 87.08: tenkovi i druga oklopna vozila 
bivši 87.01: traktori 
bivši 87.02: vojna vozila 
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bivši 87.03: kamioni za pomoć na cesti 
bivši 87.09: motocikli 
bivši 87.14: prikolice 
Poglavlje 89: Brodovi, čamci i strukture za plovidbu, 
osim: 
bivši 89.01A: ratni brodovi 
Poglavlje 90: optički, fotografski, kinematografski, mjerni, testni, precizni, medicinski i 
kirurški instrumenti i aparati te njihovi dijelovi, 
osim: 
bivši 90.05: dvogledi 
bivši 90.13: razni instrumenti, laseri 
bivši 90.14: telemetri 
bivši 90.28: električki i elektronički mjerni instrumenti 
bivši 90.11: mikroskopi 
bivši 90.17: medicinski instrumenti 
bivši 90.18: aparati za mehanoterapiju 
bivši 90.19: ortopedski strojevi 
bivši 90.20: rendgen 
Poglavlje 91: Proizvodnja zidnih i ručnih satova 
Poglavlje 92: Glazbeni instrumenti, aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za 
snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, dijelovi i prateća oprema takvih aparata 
Poglavlje 94: Namještaj i njegovi dijelovi, posteljina, madraci, podnica za madrace, jastuci i 
slična punjena oprema, 
osim: 
bivši 94.01A: avionska sjedala 
Poglavlje 95: Predmeti i proizvodi materijala za oblikovanje ili rezbarenje 
Poglavlje 96: Metle, četke, četkice za puder, sita 
Poglavlje 98: Razni proizvedeni predmeti.  

 
DODATAK V. H 

 
OBAVIJEST O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE U SLUČAJEVIMA 

PREGOVARAČKOG POSTUPKA JAVNE NABAVE BEZ PRETHODNE OBJAVE I 
SKLAPANJA UGOVORA O JAVNIM USLUGAMA IZ DODATKA II. B, TE IZUZEĆA 

OD PRIMJENE 
OVOGA ZAKONA 

1. Naziv, adresa, broj faksa, adresa elektroničke pošte naručitelja te djelatnost naručitelja, 
2. predmet nabave: naziv prema referentnom broju CPV nomenklature, 
3. procijenjena vrijednosti nabave, 
4. izvor – način planiranih sredstava, 
5. zakonska osnova za provođenje pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, 
6. zakonska osnova za izuzeće od primjene ovoga Zakona, 
7. zakonska osnova za sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B, 
8. podaci o gospodarskom subjektu ili gospodarskim subjektima s kojim ili s kojima 
namjerava pregovarati u slučaju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, 
9. podaci o gospodarskom subjektu ili gospodarskim subjektima s kojim ili s kojima 
namjerava sklopiti ugovor u slučaju sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B, 
10. ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave, 
11. odgovorna osoba javnog naručitelja (ime i prezime), 
12. datum slanja ove obavijesti.  

 


