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PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 
150/2011 i 119/14) i članka 12. stavka 3. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za 
središnju javnu nabavu (»Narodne novine«, broj 3/2015), Vlada Republike Hrvatske je na 
sjednici održanoj 2016. godine donijela

ODLUKU

o davanju ovlasti Državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu 
postupka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni 

člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za
središnju javnu nabavu

I.

Ovlašćuje se Državni ured za središnju javnu nabavu da u okviru ključnih reformskih mjera 
za poboljšanje upravljanja i provedbu fiskalne konsolidacije i daljnjeg razvoja sustava 
objedinjene javne nabave iz Nacionalnog programa reformi 2016. prilikom provođenja 
postupaka središnje javne nabave, koje provodi za obveznike središnje javne nabave 
navedene u članku 12. stavka 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za 
središnju javnu nabavu (»Narodne novine«, broj 3/2015), uključi potrebe te zaključi okvirne 
sporazume za sve javne naručitelje koji su proračunski korisnici, (dalje u tekstu; korisnici 
središnje nabave) sukladno članku 12. stavku 3. Uredbe.

II.

Postupci središnje javne nabave za čiju je provedbu Državni ured za središnju javnu nabavu 
zadužen u skladu s točkom I. ove Odluke obuhvaćaju slijedeće nabavne kategorije:

gorivo

opskrba prirodnim plinom.

III.

Korisnici središnje javne nabave obvezuju se da u svrhu provođenja postupaka javne nabave 
za kategorije navedene u točki II. ove Odluke, bez obzira na vrijednost njihove nabave, 
dostave Državnom uredu za središnju javnu nabavu podatke vezane uz iskazivanje potreba 
u obliku i rokovima koje odredi Državni ured za središnju javnu nabavu.

IV.

Prije pokretanja svakog postupka javne nabave za kategorije navedene u točki II. ove 
Odluke, Državni ured za središnju javnu nabavu u koordinaciji s nadležnim središnjim tijelima 
državne uprave definirati će popis korisnika središnje javne nabave.

Središnja tijela državne uprave dužna su Državnom uredu za središnju javnu nabavu 
dostaviti podatke o svim promjenama naziva i broja korisnika iz svoje nadležnosti.



V.

Na javne naručitelje koji će biti korisnici središnje javne nabave odgovarajuće se primjenjuju 
odredbe članka 17. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu 
nabavu.

VI.

Zadužuje se Državni ured za središnju javnu nabavu da o donošenju predmetne Odluke 
izvijesti javne naručitelje na koje se Odluka odnosi.

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
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OBRAZLOŽENJE

Državni ured za središnju javnu nabavu (dalje u tekstu: Državni ured) provodi postupke 
središnje javne nabave roba, radova i usluga za obveznike središnje javne nabave određene 
odredbom članka 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za 
središnju javnu nabavu (»Narodne novine«, broj 3/2015) odnosno za Ured predsjednice 
Republike Hrvatske, Hrvatski sabor. Vladu Republike Hrvatske, urede i stručne službe Vlade 
Republike Hrvatske i za središnja tijela državne uprave (ministarstva, državni uredi, državne 
upravne organizacije). Odredbom članka 12. stavka 3. Uredbe predviđena je iznimka od 
stavka 1. navedenog članka Uredbe te je određeno da Vlada Republike Hrvatske može 
ovlastiti Državni ured za provođenje pojedinog postupka javne nabave za javne naručitelje 
koji nisu obuhvaćeni stavkom 1. istog članka.

Nacionalnim programom reformi 2016. koji je Vlada RH usvojila na sjednici održanoj 28. 
travnja 2016. godine, jedna od reformskih mjera je i daljnji razvoj sustava objedinjene javne 
nabave kroz proširenje broja institucija i kategorija nabave za koju se provodi postupak 
objedinjene javne nabave putem Državnog ureda.

U svrhu daljnjeg razvoj sustava objedinjene javne nabave te ostvarenje dodatnih ušteda u 
Državnom proračunu za nabavnu kategoriju „opskrba prirodnim plinom" i za postojeću 
kategoriju „gorivo" planira se provođenje postupaka javne nabave i za javne naručitelje koji 
su proračunski korisnici i koji imaju potrebe za predmetnom nabavom.

S obzirom da okvirni sporazum za nabavu goriva, sklopljen temeljem Odluke Vlade iz 2014. 
godine, istječe 19. prosinca 2016. godine, svrhovito je ovom Odlukom ponovno obuhvatiti 
nabavnu kategoriju „gorivo", kako bi se ponovno proveo postupak javne nabave za sve 
dosadašnje korisnike središnje javne nabave odnosno sve proračunske korisnike koji iskažu 
potrebe tijekom prikupljanja potreba.

S obzirom na dosadašnje učinke središnje javne nabave u nabavnoj kategoriji „gorivo" 
očekuje se nastavak primjene povoljnijih uvjeta kroz novi postupak odnosno dodatne uštede 
zbog smanjenja administrativnih troškova provedbe pojedinačnih postupaka nabave, te 
uštede ostvarive s obzirom na volumen koji se nabavlja. Na isti način, kod kategorije opskrba 
prirodnim plinom očekuju se učinci središnje javne nabave, zbog prikladnosti objedinjavanja 
većeg volumena odnosno većeg broja korisnika u jednom postupku javne nabave. Točkom 
III. Prijedloga Odluke predviđeno je da Odlukom budu obuhvaćeni svi proračunski korisnici 
bez obzira na vrijednost nabave, dakle uključujući i bagatelne nabave.

S obzirom da je broj proračunskih korisnika koji će sudjelovati u svakom postupku, različit u 
odnosu na ukupan broj proračunskih korisnika, opravdano je da se točan popis korisnika 
odredi prilikom pokretanja postupka, u koordinaciji s nadležnim središnjim tijelom državne 
uprave, odnosno nositeljem razdjela.

Naglašavamo da za provođenje navedenih postupaka javne nabave nije potrebno 
osiguravati dodatna financijska sredstva jer se provedbom postupka javne nabave sklapa 
okvirni sporazum temeljem kojeg svih 34 obveznika središnje javne nabave i proračunski 
korisnici koji sudjeluju u postupku, sklapaju ugovore sukladno članku 39. stavku 1. Zakona o 
javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 Odluka 
Ustavnog suda).


