
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU UZ 

NACRT STRATEGIJE RAZVOJA ELEKTRONIČKE JAVNE NABAVE U REPUBLICI 

HRVATSKOJ 2013.-2016. 

- izvješće o provedenom savjetovanju -  

Sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja 

zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) Ministarstvo gospodarstva 

provelo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću uz Nacrt strategije razvoja elektroničke 

javne nabave u Republici Hrvatskoj 2013.-2016. 

Osnovni podaci o provedenom savjetovanju 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje: Ministarstvo gospodarstva 

Svrha dokumenta: Utvrđivanje opsega i načina uvođenja obvezne primjene novih 

elemenata elektroničke javne nabave u Republici Hrvatskoj u razdoblju do 2016. godine, a 

sukladno obvezama koje će se uvesti na razini EU-a nakon donošenja novih direktiva u 

području javne nabave. 

Datum dokumenta: veljača 2013. godine 

Verzija dokumenta: 1 

Vrsta dokumenta: nacrt strategije 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili akta: Nacrt strategije razvoja elektroničke javne 

nabave u Republici Hrvatskoj 2013.-2016. 

Jedinstvena oznaka iz Plana donošenja zakona, drugih propisa i akata objavljenog na 

internetskim stranicama Vlade: - 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta: Ministarstvo gospodarstva 



Koji su predstavnici zainteresirane javnosti bili uključeni u postupak izrade odnosno u 

rad stručne radne skupine za izradu nacrta? Za potrebe izrade Nacrta strategije nije 

osnivana radna skupina. 

Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama i na drugi odgovarajući način? ako 

jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena 

ostavljeno za savjetovanje? 

Nacrt strategije objavljen je na stranicama www.mingo.hr i www.javnanabava.hr, a poveznica 

na navedene stranice objavljena je i na www.uzuvrh.hr. Savjetovanje je trajalo u periodu 7.-

22. veljače 2013. godine. 

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja? Vidi prilog 1. 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedbi zainteresirane javnosti na određene 

odredbe nacrta: Vidi prilog 1. 

Troškovi provedenog savjetovanja: Nije bilo troškova vezanih uz savjetovanje. 

http://www.mingo.hr/
http://www.javnanabava.hr/
http://www.uzuvrh.hr/


Prilog 1. Pregled zaprimljenih primjedbi s razlozima njihova prihvaćanja/neprihvaćanja 

Rb 

Naziv/ime 
dionika koji je 

dostavio 
primjedbu 
/prijedlog 

Tekst primjedbe/prijedloga Razlog prihvaćanja/neprihvaćanja 

1. HEP – Sektor 
za nabavu 

Na stranici 7. Kaže se da je daljnji razvoj javne nabave 
usmjeren na fleksibilniji pristup pri dostavi dokumenata u 
postupku javne nabave. Znači li to da će se s bankama 
riješiti pitanje dostavljanja garancije banke elektronskim 
putem ( u smislu jamstva), odnosno da će takve garancije 
imati značiti mogućnost naplate. Što je sa bjanko 
zadužnicama? 

Rizik nemogućnosti dostave određenih dokumenata u adekvatnoj 
elektroničkoj formi istaknut je pod naslovom „Analiza sustava (SWOT 
analiza“ pod „prijetnje“. Stoga se, među ostalim, elektronička dostava 
uvodi postupno kako bi se osiguralo adekvatno vrijeme pripreme u 
svim segmentima. Kroz pripremne aktivnosti tijekom postupnog 
uvođenja elektroničke dostave, primjerice kroz konzultacije s 
bankama, nastojat će se što žurnije omogućiti dostupnost navedenih 
dokumenata u adekvatnoj elektroničkoj formi. Povezano s ovim 
rizikom važno je istaknuti i relevantne odredbe Nacrta zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, odnosno članka 6. 
kojim se mijenja članak 54. važećeg Zakona. U tom članku 
predložena je odredba da ako je dopuštena ili obvezna elektronička 
dostava ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata, javni 
naručitelj prihvaća dostavu u papirnatom obliku u odnosu na one 
dokumente drugih tijela ili subjekata koji su važeći samo u izvorniku 
ako ih elektroničkim sredstvom nije moguće dostaviti u izvorniku.  

  Na stranici 15. U točki e. spominju se ovlaštene osobe. 
Tko se smatra ovlaštenim osobama? Misli li se na 
ovlaštene predstavnike? 

Navedena odredba sadržana je u važećem Zakonu o javnoj nabavi te 
je u Nacrtu strategije navedena kao referenca na relevantne 
zakonske odredbe. Misli se na ovlaštene predstavnike naručitelja, ali 
i na ostale ovlaštene osobe naručitelja. Naime sukladno članku 89. 
stavku 5. Zakona ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena 
predstavnika naručitelja. Nadalje, sukladno članku 19. stavku 1. 
Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za 
nadmetanje i ponudama, postupak pregleda i ocjene ponuda 
obavljaju stručne osobe i/ili stručne službe naručitelja, te ako je 
potrebno neovisne stručne osobe. To znači da sve te osobe koje se 
imaju smatrati ovlaštenim osobama naručitelja smiju imati uvid u 
sadržaj ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata tek 
istekom roka za njihovu dostavu. 

  Na stranici 18. Spominju se bankarske garancije i slični 
dokazi financijske sposobnosti. Nadalje spominje se 

Tekst je korigiran, odnosno brisana je referenca na financijsku 
sposobnost. 



njihovo vraćanje u slučaju neodabrane ponude. Prema 
ZJN garancija banke nije financijska sposobnost. Nadalje, 
zakonom nije predviđeno vraćanje dokaza sposobnosti.  

  Na stranici 23. a vezano uz naknade Naručitelja, ukoliko 
se zakonom određuje obveza objava, ne vidimo kako će 
se smanjiti troškovi naručitelja kao im se naplaćuje 
naknada i to pogotovo po pojedinačnim poslovima. 

 Mogućnost smanjenja troškova naručitelja ne odnosi se na naknade, 
već na moguće uštede kroz širu primjenu elektroničkog poslovanja  u 
odnosu na elektroničku dostavu ponuda (npr. mogućnost elektroničke 
distribucije elektronički zaprimljenih ponuda ovlaštenim 
predstavnicima koji će provoditi ocjenu i pregled ponuda). Tekst je 
dopunjen kako bi se bolje pojasnili financijski aspekti primjene novih 
obveza. 

  Na stranici 26. Navode se postupci za koje je naručitelj 
obvezan primijeniti dostavu e-ponude. Može li se u tu 
obvezu uvrstiti i sustav kvalifikacije ukoliko isti poziva na 
nadmetanje?  

Strategijom i Zakonom o izmjenama Zakona o javnoj nabavi propisat 
će se u kojim postupcima su naručitelji dužni primijeniti elektroničku 
dostavu sukladno obvezama koje uvode nacrti novih direktiva, ali 
naručitelji će imati mogućnost njene primjene i u svim drugim 
postupcima.  

 


