
HRVATSKI SABOR 

KLASA: 021-12/15-18/147 
URBROJ: 65-15-02 

Zagreb, 17. travnja 2015. 

I 1 -04- 2015 

40 

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE 

U prilogu upućujem zastupničko pitanje dr. se. Mirele Holy, zastupnice u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno. 

PREDSJEDNIK 



MIRELA HOLY, 
zastupnica u Hrvatskom saboru 

Zagreb, 15. travnja 2015. 
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA 

Predmet: Zastupničko pitanje 

Poštovani gospodine Leko, 

molim Vas da temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje 
zastupničko pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske gospodinu Zoranu Milanoviću, a 
koje se nalazi u privitku ovoga dopisa. 

S poštovanjem, 

dr. se. Mirela Holy 

Prilog: kao u tekstu 



MIRELA HOLY, 
zastupnica u Hrvatskom saboru 

Zagreb, 15. travnja 2015. 
PREDSJEDNIK VLADE RH 

GOSPODIN ZORAN MILANOVIĆ 

PREDMET: ZASTUPNIČKO PITANJE 

Poštovani predsjedniče Vlade, 

kontaktirali su me stručnjaci/kinje iz područja javne nabave koji/e su me upozorili/e na 
obvezu donošenja novog Zakona o javnoj nabavi. Naime, Europska komisija donijela je 26. 
veljače 2014. godine DIREKTIVU 2014/24/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o javnoj 
nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ i DIREKTIVU 2014/25/EU 
EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog 
gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju 
izvan snage Direktive 2004/17/EZ . Nove Direktive moraju biti u primjeni od 18. travnja 
2016. godine što znači potpuno implementirane u zakonodavstvo zemalja članica. S obzirom 
na činjenicu da nove Direktive donose velike promjene u javnoj nabavi, gospodarstvu je 
potreban određeni period za prilagodbu. Dosadašnja praksa prilagodbe u Hrvatskoj bila je 
šest mjeseci. Tako smo sadašnji Zakon o javnoj nabavi, kao i sve njegove izmjene i dopune 
donosili u Hrvatskom saboru u lipnju odnosno srpnju s datumom primjene 01. siječnja iduće 
kalendarske godine. Stručnjaci/kinje upozoravaju da je preostala još godina dana do primjene 
novih direktiva. 

Slijedom prethodno navedenog, molim da mi odgovorite na slijedeća pitanja: 

Kada će novi Zakon o javnoj nabavi u javnu raspravu, odnosno u saborsku proceduru? 

S poštovanjem, 

dr. se. Mirela Holy 



 
 
 
 
 
Klasa:   
Urbroj:  
 
Zagreb, 21. svibnja 2015.      
  
 
 
 
      PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
 
 
 
 
Predmet: Zastupničko pitanje dr. sc. Mirele Holy, u vezi s upućivanjem u proceduru novog 

Zakona o javnoj nabavi – odgovor Vlade 
 
 
  Zastupnica u Hrvatskome saboru, dr. sc. Mirela Holy, postavila je, sukladno sa 
člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/2013), zastupničko 
pitanje u vezi s upućivanjem u proceduru novog Zakona o javnoj nabavi. 
 
  Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 
odgovor: 

 
  Upoznati smo s činjenicom da su u veljači 2014. godine usvojene Direktiva 
2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju 
izvan snage Direktive 2004/18/EZ te Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća 
od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, 
energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage 
Direktive 2004/17/EZ, a koje su objavom u Službenom listu Europske unije stupile na snagu 
17. travnja 2014. godine. 
 
  Nadalje, svjesni smo obveze da je spomenute direktive potrebno prenijeti u 
pravni sustav svih država članica Europske unije u roku od dvije godine od njihova stupanja 
na snagu, što znači do 18. travnja 2016. godine. 
 
  U pogledu navedenog ukazuje se da je izrada teksta novoga Zakona o javnoj 
nabavi u tijeku dok se njegovo završno usuglašavanje i potom utvrđivanje od Vlade 
Republike Hrvatske očekuje u listopadu, odnosno najkasnije u mjesecu studenome ove 
godine, prije čega se planira provesti odgovarajući postupak savjetovanja sa zainteresiranom 
javnošću. Po utvrđivanju predmetnog Nacrta prijedloga zakona od strane Vlade Republike 
Hrvatske, isti će biti upućen u Hrvatski sabor, odnosno u saborsku proceduru prvog čitanja. 
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  Zaključno se navodi činjenica da je od 28 država članica Europske unije do 
početka svibnja 2015. godine samo Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske u 
svoj pravni sustav prenijelo Direktivu 2014/24/EU, dok su sve ostale države članice u procesu 
pripreme prijedloga propisa kojim se spomenute direktive ugrađuju u njihova nacionalna 
zakonodavstva.   
 
 
  Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnice, dat će 
Ivan Vrdoljak, ministar gospodarstva.                                        
             
 
 

 
        PREDSJEDNIK 
 
 

          Zoran Milanović 
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