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RIJEČ 
UREDNIKA

Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj kao prva redovita stručna publikacija 
u RH, namijenjena naručiteljima i ponuditeljima, ušao je u treću godinu 
postojanja. Zahvaljujemo svim autorima i ostalim suradnicima, pretplatnicima 
iz 2016. i 2017. te novim pretplatnicima iz 2018. da su podržali novu vrstu 
stručnog časopisa. Tijekom 2017. godine Bilten javne nabave postao je glavni 
izvor informacija o praksi u javnoj nabavi, javnim i sektorskim naručiteljima te 
predstavnicima privatnog sektora. 
Pred Vama se nalazi deveti broj Biltena u obliku posebnog izdanja. Ovaj broj 
Biltena posvećen je praksi Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave 
(dalje u tekstu: DKOM), koju ovo tijelo obavlja po službenoj dužnosti, temeljem 
članka 404. ZJN-a. Analizirane su odluke DKOM-a iz 2017. u kojima je dio ili cijeli 
postupak javne nabave poništen po službenoj dužnosti. 
Što je to službena dužnost? DKOM u svakom žalbenom postupku mora 
kontrolirati da li su u postupku javne nabave, na koji je izjavljena žalba, počinjene 
osobito bitne povrede postupka, opisane u članku 404. stavak 2. ZJN-a. DKOM 
kontrolira postoje li bitne povrede postupka, neovisno o tome na koju je fazu 
postupka javne nabave žalba uložena. U slučaju da DKOM utvrdi da je počinjena 
bitna povreda postupka opisana u članku 404. stavak 2. ZJN-a, vezana za 
dokumentaciju o nabavi, poništava se dio dokumentacije o nabavi, ili ukoliko 
je riječ o žalbenom postupku započetom povodom izjavljene žalbe na odluku 
o odabiru poništava se odluka i/ili cijeli postupak javne nabave. ZJN-om je 
normirano kako DKOM mora pratiti niz formalnih aspekata javne nabave, koji 
često nemaju stvarnog utjecaja na kvalitetu izvršenja ugovora, ali uzrokuju 
poništenje postupaka i odugovlačenje sklapanja ugovora. 
Navedena odredba iz ZJN-a uvedena je ponovno u hrvatski sustav javne nabave, 
nakon što je prošlo šest godina od kada se ovaj model napustio 2012. godine, 
uslijed loših rezultata po cijeli sustav. Službena dužnost sličnih institucija kao što je 
DKOM u pravilu ne postoji u zemljama članicama EU-a. Službena dužnost DKOM-a 
dovodi do formaliziranja postupka javne nabave, nauštrb njegove učinkovitosti, 
stoga članice EU-a koje imaju razvijen sustav javne nabave izbjegavaju ovaj 
institut. Ovakvim zakonskim rješenjem nezadovoljni su naručitelji, ponuditelji te 
krajnji korisnici sustava javne nabave – građani Republike Hrvatske. 
Postotak poništenih postupaka pred DKOM-om znatno je povećan u 2017. u 
odnosu na 2016. i većina usvojenih žalbi odnosi se upravo na usvajanje žalbi 
zbog nepravilnosti utvrđenih po službenoj dužnosti. Niz postupaka javne nabave 
poništen je u cijelosti iz formalnih razloga u fazi već donesene odluke o odabiru 
što je uzrokovalo kašnjenja u izvršenju plana za više od šest mjeseci. 
Ovaj broj Biltena pisan je samo s jednim ciljem, da se naručitelji i ponuditelji 
upoznaju s propustima u dokumentacijama o nabavi odnosno postupku javne 
nabave, koji su učinjeni tijekom 2017. godine, a zbog kojih je DKOM poništavao 
dio dokumentacije o nabavi, odluku naručitelja i/ili cijeli postupak javne nabave. 
Ove pogreške naručitelji ne bi smjeli ponavljati tijekom 2018.  
Nakon čitanja ovog broja Biltena, sami možete zaključiti imaju li nepravilnosti 
utvrđene od strane DKOM-a po službenoj dužnosti, stvarnog utjecaja na kvalitetu 
javne nabave u RH, ili predstavljaju još jedno nepotrebno administrativno 
opterećenje koje ima ozbiljne posljedice na gospodarstvo RH.
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Glorija Raguž i Zoran Blažević
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isporuci robe koja je predmet nabave

106

2.7.36 Naručitelj ne može, kao uvjet profesionalne sposobnosti, tražiti da je ponuditelj registriran za 
obavljanje djelatnosti građenja

107

2.7.37 ISO 9001, ISO 14001, ISO 16949 nisu uvjeti tehničke i stručne sposobnosti, već norme koje 
su propisane člankom 270. ZJN-a

109

2.7.38 Ako nabavlja robu, naručitelj ne može kao uvjet za obavljanje profesionalne sposobnosti 
tražiti dokaz o posjedovanju ovlaštenja ili članstva u određenoj organizaciji

110
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2.7.39 Naručitelj ne može kao uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti odrediti da 
ponuditelj mora biti registriran za obavljanje određene djelatnosti

111

2.7.40 ISO 9001 nije uvjet tehničke i stručne sposobnosti, već norma koja je propisana člankom 270. 
ZJN-a

112

2.7.41 Dozvola za promet na veliko lijekovima nije uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne 
djelatnosti

113

2.7.42 Ako je predmet nabave roba, traženje suglasnosti nadležnog ministarstva kojom se dozvoljava 
pravnoj ili fizičkoj osobi obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom loživim uljem 
nije uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti predviđen ZJN-om

115

2.7.43 Naručitelj ne može kao uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti odrediti 
da ponuditelj mora biti registriran za obavljanje djelatnosti građenja, niti može kao dokaz 
profesionalne sposobnosti tražiti potvrdu Hrvatske komore za ovlaštenog voditelja građenja 
i/ili ovlaštenog voditelja radova niti rješenje Državne geodetske uprave

116

2.7.44 Naručitelj ne može kao uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti odrediti 
da ponuditelj mora biti registriran za obavljanje djelatnosti građenja te izvođenje pojedinih 
radova

118

2.7.45 Naručitelj ne može kao uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti odrediti 
da gospodarski subjekt mora dokazati da je upisan u očevidnik veleprodaja medicinskih 
proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode za pravne i fizičke osobe sa sjedištem 
u RH

119

2.7.46 S obzirom da se radi o nabavi radova, naručitelj ne može kao uvjet profesionalne sposobnosti 
tražiti posjedovanje licencije za izgradnju i održavanje šumske infrastrukture sukladno članku 
50. Zakona o šumama

120

2.7.47 Naručitelj ne može za nabavu robe kao uvjet profesionalne sposobnosti tražiti posjedovanje 
važećeg Rješenja Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, odnosno Rješenja 
izdanog od države članice EU

121

2.7.48 Naručitelj ne može za nabavu robe kao uvjet profesionalne sposobnosti tražiti da ponuditelj 
mora dokazati da posjeduje Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova da mu je odobreno 
obavljanje djelatnosti privatne zaštite sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti

122

2.7.49 Norme osiguranja kvalitete ISO 9001:2008 i ISO 14001:2008 nisu uvjet tehničke i stručne 
sposobnosti

124

2.7.50 Naručitelj ne može kao uvjet, odnosno minimalnu razinu sposobnosti za obavljanje 
profesionalne djelatnosti, zahtijevati da gospodarski subjekt bude registriran za obavljanje 
pojedine djelatnosti (Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti građenja na područja RH)

125

2.7.51 Naručitelj je propisao uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti (mogućnost 
oslanjanja na sposobnost drugih subjekata) protivno odredbi iz članka 257. stavka 2. ZJN-a

127

2.7.52 Naručitelj je postupio protivno odredbi članka 256. stavka 4. ZJN-a određujući uvjet tehničke i 
stručne sposobnosti na način da je izostavio pojam „slične usluge“ predmetu nabave

128

2.7.53 Za predmet nabave radova, naručitelj ne može kao uvjet sposobnosti za obavljanje 
profesionalne djelatnosti odrediti da gospodarski subjekt mora biti registriran za djelatnost 
iz Zakona o vodama

130

2.7.54 Za predmet nabave radova, naručitelj ne može kao uvjet sposobnosti za obavljanje 
profesionalne djelatnosti odrediti da gospodarski subjekt mora biti registriran za djelatnost 
iz Zakona o vodama

131

2.7.55 Naručitelj je kao uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti propisao da svaki 
gospodarski subjekt u ovom postupku mora dokazati da ima registriranu djelatnost sukladno 
predmetu nabave

132
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2.7.56 Naručitelj je propisivanjem certifikata HRN ISO 9001: 2008 te certifikata HRN ISO 27001, kao 
uvjeta tehničke i stručne sposobnosti postupio u suprotnosti s člankom 256. ZJN-a, budući 
da navedeno nije uvjet tehničke i stručne sposobnosti

133

2.7.57 Naručitelj ne može kao uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti odrediti da 
ponuditelj mora posjedovati dozvolu Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA-e) za 
obavljanje energetske djelatnosti opskrbe prirodnim plinom

135

2.7.58 Naručitelj ne može kod javne nabave roba kao uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne 
djelatnosti odrediti da ponuditelj mora posjedovati ovlaštenje, odnosno biti upisan u upisnik 
nadležnog tijela, a povezano s predmetom nabave – svježe meso peradi

136

2.7.59 Naručitelj ne može kao uvjet minimalne razine sposobnosti za obavljanje profesionalne 
djelatnosti odrediti da gospodarski subjekt mora biti registriran za pojedinu djelatnost

137

2.7.60 Naručitelj ne može kao uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti tražiti 
odobrenje za obavljanje poslova leasinga s obzirom da se radi o robi kao predmetu nabave, a 
ne uslugama

138

2.7.61 Naručitelj ne može kao uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti odrediti da 
pravna osoba sa sjedištem u RH mora biti registrirana za obavljanje profesionalne djelatnosti

139

2.7.62 Naručitelj ne može kao uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti odrediti da 
pravna osoba sa sjedištem u RH mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti građenja

141

2.7.63 S obzirom da se radi o nabavi radova, a ne usluga naručitelj ne može kao uvjet profesionalne 
sposobnosti tražiti potvrdu o upisu u očevidnik prijevoznika otpada, odnosno drugi 
odgovarajući dokument zemlje sjedišta gospodarskog subjekta

143

2.7.64 Naručitelj ne može kao uvjet profesionalne sposobnosti tražiti posjedovanje određenog 
ovlaštenja ili članstva

144

2.7.65 Naručitelj propisivanjem normi osiguranja kvalitete kao uvjeta tehničke i stručne sposobnosti 
postupio je u suprotnosti s člankom 256. ZJN-a

145

2.7.66 Naručitelj je propisivanjem uvjeta tehničke i stručne sposobnosti postupio u suprotnosti s 
člankom 256. ZJN-a, budući da je riječ o normama koje su propisane člankom 270. ZJN-a

147

2.7.67 U postupku javne nabave robe ne može kao uvjet profesionalne sposobnosti tražiti ovlaštenje 
za promet medicinskim proizvodima na veliko

149

2.7.68 Naručitelj može kao kriterij za odabir gospodarskog subjekta tražiti dokaz o upisu u 
odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, ali ne može tražiti posjedovanje 
dozvole za promet medicinskih proizvoda

150

2.7.69 Naručitelj je propisivanjem certifikata ISO 9001 postupio u suprotnosti s člankom 256. ZJN-a, 
jer navedeno nije uvjet tehničke i stručne sposobnosti već norma

151

2.7.70 Naručitelj ne može kao uvjet minimalne razine sposobnosti za obavljanje profesionalne 
djelatnosti odrediti da ponuditelj za potrebe obavljanja djelatnosti građenja mora biti 
registriran za obavljanje djelatnosti građenja

153

2.7.71 Naručitelj ne može kao uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti tražiti dokaz 
o posjedovanju ovlaštenja ili članstva određene organizacije, ako se radi o predmetu nabave 
robi, a ne usluzi

154

2.7.72 Naručitelj ne može kao uvjet profesionalne sposobnosti tražiti dokaze koje je propisao 
dokumentacijom o nabavi jer se u konkretnom slučaju radi o nabavi robe, a ne usluga

156

2.7.73 Naručitelj može kao kriterij za odabir gospodarskog subjekta zahtijevati od gospodarskog 
subjekta da dokaže upis u odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, ali ne i 
da je registriran za pojedinu djelatnost (npr. djelatnost projektiranja)

158

2.7.74 Naručitelj ne može kao uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti odrediti 
da gospodarski subjekt mora priložiti važeću dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti 
opskrbe električnom energijom

159
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2.7.75 Propisujući da se pod uslugama istim ili sličnim predmetu nabave podrazumijevaju istovrsne 
usluge dopunskog zdravstvenog osiguranja, a ne i slične usluge, naručitelj je postupio 
protivno odredbi članka 256. stavka 4. ZJN-a

160

2.7.76 Naručitelj ne može kao uvjet profesionalne sposobnosti tražiti ovlaštenje za promet 
medicinskim proizvodima na veliko

162

2.7.77 Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti moraju biti vezani uz predmet nabave i razmjerni 
predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave ako je predmet podijeljen na grupe

163

2.7.78 Naručitelj propisivanjem referenci o izvršenju usluga istih kao u predmetnom postupku, ne 
dopušta da mogu biti slične predmetu nabave

164

2.7.79 Naručitelj ne može kao uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti odrediti da 
ponuditelj mora biti registriran za obavljanje određene djelatnosti

165

2.7.80 Ako je predmet nabave podijeljen na grupe, traženi uvjet sposobnosti mora biti vezan uz 
grupu predmeta nabave, odnosno razmjeran grupi predmeta nabave

166

2.7.81 Naručitelj ne može kao uvjet minimalne razine sposobnosti za obavljanje profesionalne 
djelatnosti odrediti da ponuditelj mora biti registriran za obavljanje određene djelatnosti, 
konkretno djelatnosti građenja i da ima zaposlenog voditelja građenja

167

2.7.82 Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarski subjekt ne može dokazivati 
oslanjanjem na podugovaratelja niti oslanjanjem na sposobnost drugih subjekata

169

2.7.83 Ukoliko su predmet nabave usluge, naručitelj može propisati kao dokaz posjedovanje 
određenog ovlaštenja ili članstva i to samo ukoliko gospodarski subjekt mora posjedovati 
određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao pružati usluge u državi 
njegova poslovnog nastana

170

2.7.84 Naručitelj je postupio u suprotnosti s člankom 256. ZJN-a, jer je propisao norme osiguranja 
kvalitete (ISO certifikati) kao uvjete minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti

171

2.7.85 Naručitelj je u dokumentaciji o nabavi isključio sličnost predmetu nabave te je postupio 
protivno odredbama ZJN-a

173

2.7.86 Uvjet tehničke i stručne sposobnosti vezan je uz predmet nabave ako su radovi isti ili slični 
predmetu nabave, a navedeno je naručitelj propustio propisati u dokumentaciji o nabavi

174

2.7.87 Naručitelj ne može, kao profesionalnu sposobnost, tražiti da gospodarski subjekt poslove 
građenja obavlja sa zaposlenicima koji su stekli pravo na uporabu strukovnog naziva 
„ovlašteni“ voditelj građenja i/ili „ovlašteni“ voditelj radova

175

2.7.88 Ukoliko su predmet nabave usluge, naručitelj može propisati kao dokaz posjedovanje 
određenog ovlaštenja ili članstva i to samo ukoliko gospodarski subjekt mora posjedovati 
određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao pružati usluge u državi 
njegova poslovnog nastana

176

2.7.89 Naručitelj ne može kao uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti tražiti 
da gospodarski subjekt mora dokazati da je upisan u očevidnik veleprodaja medicinskih 
proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode

178

2.7.90 Uvjet tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta je vezan uz predmet nabave ako 
su radovi, roba ili usluge isti ili slični predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave ako 
je predmet podijeljen na grupe

179

2.7.91 Nagrada struke ne može biti uvjet tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta 180

2.7.92 Naručitelj ne može kao uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti odrediti da 
se sposobnost dokazuje potvrdom (certifikat ili ugovor) proizvođača da je ponuditelj ovlašten 
za prodaju i održavanje

181

2.7.93 Iz naručiteljevog opisa  što podrazumijeva pod „istim ili sličnim predmetu nabave“ proizlazi da 
ne prihvaća iskustvo isporuke robe slične predmetu nabave

182
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2.7.94 Naručitelj ne može kao uvjet minimalne razine sposobnosti za obavljanje profesionalne 
djelatnosti odrediti da ponuditelj mora ispunjavati uvjete za obavljanje djelatnosti prometa 
na veliko medicinskim proizvodima te posjedovati ovlaštenje Zavoda

183

2.7.95 Naručitelj je određujući uvjet sposobnosti, odnosno sposobnost za obavljanje profesionalne 
djelatnosti, postupio protivno članku 257. ZJN-a

185

2.7.96 Naručitelj ne može kao uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti odrediti 
da gospodarski subjekt mora biti registriran za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za 
izvođenje pojedinih radova

187

2.7.97 Naručitelj ne može odrediti da ponuditelj mora biti registriran za obavljanje određene 
djelatnosti, primjerice djelatnosti građenja kao što je u konkretnom slučaju naručitelj propisao

188

2.7.98 Postavljeni dokazi tehničke i stručne sposobnosti nisu vezani uz predmet nabave niti 
razmjerni predmetu nabave

189

2.7.99 Naručitelj dokumentacijom o nabavi traži ovlaštenje za građenje te zaposlenog ovlaštenog 
voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelj radova, a radi se o predmetu koji se odnosi na 
radove i robu, a ne na usluge

191

2.7.100 Naručitelj propisao norme osiguranja kvalitete za gospodarskog subjekta (ISO certifikati) kao 
uvjete minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti i postupio u suprotnosti s člankom 
256. ZJN-a

193

2.8 naručitelj nije primijenio ili je nepravilno primijenio koju odredbu izvora prava, što je bilo 
od utjecaja na zakonitost postupka, a za koju žalitelj nije znao niti mogao znati u trenutku 
izjavljivanja žalbe

195

3 ZaKLjuČnO 196

sKraĆeniCe

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave DKOM, Državna komisija

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske EOJN RH

Europska komisija EK

Europska unija EU

Republika Hrvatska RH

Službeni list Europske unije Službeni list EU, SLEU

Sud Europske unije Sud EU

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) ZJN, ZJN 2016


