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Zakonodavne aktivnosti 

• Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11) 

 podzakonski propisi usvojeni i na snazi nakon stupanja na snagu ZJN-a 

 

• Koncesije 

 Zakon o koncesijama, (NN 143/2012) 

 podzakonski propisi usvojeni i na snazi nakon stupanja na snagu ZK 

 

• Javno privatno partnerstvo 

 Zakon o javno privatnom partnerstvu, (NN 78/2012) 

 podzakonski propisi usvojeni i na snazi nakon stupanja na snagu ZJPP 

  

• Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 

 Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, (NN 

18/2013) 



Zakonodavni okvir javne nabave 

• novo Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11) 

stupio na snagu 1. siječnja 2012. 

usklađen s relevantnim EU propisima u javnoj nabavi– 

Direktiva 2004/18, Direktiva 2004/17, Direktiva 2007/66, 

etc. 

podzakonski propisi usvojeni i na snazi nakon stupanja na 

snagu ZJN-a 

 

 

 



Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi u 

parlamentarnoj proceduri 

 Razlozi: 

 izmjene i dopune potrebne radi usklađivanja odredbi ZJN-a s KZ i ZKE 

 1. siječnja 2013. novi Kazneni zakon je stupio na snagu → uvodi 

neka nova kaznena dijela i mijenja opis nekih kaznenih prekršaja (iz 

kataloga dijela ZJN-a) 

 1. siječnja 2013. Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj 

evidenciji i rehabilitaciji → naručiteljima će se moći izdati posebno 

uvjerenje koje sadržava ograničene podatke iz kaznene evidencije 

čime im se daje mogućnost provjere je li ponuditelju ili natjecatelju 

izrečena pravomoćna osuđujuća presuda 

 izmjene tehničke prirode → kako bi se osigurala dodatna učinkovitost 

provedbe postupaka javne nabave i pravne zaštite 

 izmjene vezane za e-javnu nabavu → e-dostava zahtjeva za 

sudjelovanje, ponuda, planova i projekata 

 

 



Strateški okvir e-javne nabave 

“Strategija razvoja elektroničke javne nabave u Republici Hrvatskoj 2013.-

2016.” usvojena u svibnju 2013. (NN 54/13) 

 naglasak na daljnjem razvoju e-javne nabave (uvođenje elementa e-

dostave) 

 Pruža informacije o strateškim smjernicama za uvođenje dodatnih 

elemenata e-javne nabave u Hrvatskoj i mjerama koje će se 

poduzimati kako bi se ostvarili ciljevi definirani u strategiji 

 
Dinamika uvođenja e-javne 

nabave 

Obvezna dopuštenost e-dostave Obvezna isključivo e-dostava 

Kategorije naručitelja 
VV MV VV MV 

1) Državni ured za središnju javnu 

nabavu (DUSJN) 
1 siječnja 2014 1 siječnja 2014 1 siječnja 2015 1 siječnja 2015 

2) Ostali naručitelji 1 siječnja 2015 1 srpnja 2015 1 siječnja 2016 1 srpnja 2016 



Institucionalni okvir javne nabave  

 u tijeku su aktivnosti vezane za novu organizacijsku strukturu 

Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave 

Sukladno novom ZDKOM - 9 članova DKOM-a 

Pripremne aktivnosti za imenovanje nova 4 člana 

Odluke će se donositi u tri paralelna vijeća  



Primjena zakonodavnog okvira 

• Jačanje kapaciteta svih relevantnih dionika u sustavu 
javne nabave kako bi se osigurala pravilna primjena 
zakonodavnog okvira u praksi – kontinuirana aktivnost 

• Nastavak aktivnosti vezano za: 

▫ različiti instrumenti pomoći dionicima u sustavu – naručiteljima, 
gospodarskim subjektima, drugim nadležnim tijelima (npr. Ured 
državne revizije), itd. 

▫ sveobuhvatan sustav treninga 

▫ provedbeni alati – npr. nastavak aktivnosti vezano za izradu novih 
Priručnika javne nabave usklađenih s izmjenama i dopunama 
Zakona 

▫ primjena – sustav pravne zaštite, drugi kontrolni mehanizmi (npr. 
Ministarstvo gospodarstva) 
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