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POZIVAMO VAS DA SUDJELUJETE 

NA PROGRAMIMA USAVRŠAVANJA IZ JAVNE NABAVE! 

» Stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave; 

» Organizirani u formi webinara (on-line edukacije); 

» Odobreni od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. 

 

PROGRAMI USAVRŠAVANJA  

JAVNA NABAVA U DOBA PANDEMIJE (COVID-19) 
 

DATUM NAZIV PROGRAMA 

 

MJESTO 

ODRŽAVANJA 

BODOVI 

28. travnja 2020.  
 

» Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, korak 

po korak 

» Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti 

» Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način 

» Upravljanje izvršenjem ugovora – jednostavne nabave 
 

Webinar 
(on-line edukacija) 

SAZNAJTE VIŠE!  
Program edukacije  

8 

14. svibnja 2020.  
 

» Otvoreni postupak javne nabave  

» Pregovarači postupak bez prethodne objave poziva na 

nadmetanje  

Webinar 

(on-line edukacija) 
 

SAZNAJTE VIŠE! 

Program edukacije  

4 

15. svibnja 2020.  
 

» Pregled i ocjena ponuda  

» Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i tehnička podrška 

Webinar 

(on-line edukacija) 

SAZNAJTE VIŠE!  
 

Program edukacije    
 

4 

21. svibnja 2020.  
 

» Građevinski radovi i javna nabava  

» Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave  

Webinar 

(on-line edukacija) 
 

SAZNAJTE VIŠE! 

Program edukacije  

4 

28. svibnja 2020.  
 

» Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, korak 

po korak   

Webinar 

(on-line edukacija) 
 

SAZNAJTE VIŠE! 

Program edukacije     

4 

 

 

https://www.temporis.hr/edukacija/javna-nabava-u-doba-pandemije-covid-19-3/
https://www.temporis.hr/wp-content/uploads/2020/03/3_1_Program_Jednostavna_Troskovnik_Jamstva_Ugovor_28042020_webinar.pdf
https://www.temporis.hr/edukacija/javna-nabava-u-doba-pandemije-covid-19-4/
https://www.temporis.hr/wp-content/uploads/2020/04/1_1_Program_Otvoreni_Pregovaracki_14052020_webinar.pdf
https://www.temporis.hr/edukacija/3852-2/
https://www.temporis.hr/wp-content/uploads/2020/04/2_1_Program_Pregled_Ugovor_15052020_webinar.pdf
https://www.temporis.hr/edukacija/javna-nabava-u-doba-pandemije-covid-19-5/
https://www.temporis.hr/wp-content/uploads/2020/04/3_1_Program_Građevina_Azurirani_21052020_webinar.pdf
https://www.temporis.hr/edukacija/javna-nabava-u-doba-pandemije-covid-19-6/
https://www.temporis.hr/wp-content/uploads/2020/04/4_1_Program_Jednostavna_28052020_webinar.pdf
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Autorska prava: Temporis savjetovanje d.o.o, Zagreb. 

DOSTAVA STATISTIČKOG IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI ZA 2019. GODINU 
 

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016, dalje u tekstu: ZJN) u članku 12. propisuje 

pragove za primjenu ZJN-a. ZJN se ne primjenjuje na jednostavnu nabavu robe i usluga procijenjene 

vrijednosti manje od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 

500.000,00 kuna. Pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave do navedenih vrijednosti utvrđuje 

naručitelj općim aktom. Dakle, za sve nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 

navedenog, postoji obveza objavljivanja objava o javnoj nabavi u Elektroničkom oglasniku javne 

nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN RH, https://eojn.nn.hr). 

EOJN RH naručiteljima omogućava „on-line“ unos podataka potrebnih za izradu i objavljivanje objava 

o javnoj nabavi, a svim korisnicima omogućava pristup objavljenim objavama o javnoj nabavi. Godišnje 

statističko izvješće izrađuje se na temelju podataka objavljenih na https://eojn.nn.hr, generiranjem 

svih podataka koji se odnose na sklopljene ugovore/okvirne sporazume tijekom kalendarske godine. 

Obveza izrade godišnjih izvješća za javne i sektorske naručitelje definirana je na način da naručitelji 

dostavljaju izvješće putem EOJN-a RH te nema mogućnosti dostave istih pisanim putem nadležnom 

ministarstvu. Naručitelji su obvezni izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu izraditi i dostaviti do 

31. ožujka tekuće godine. Naručitelji koji su to učinili putem EOJN-a RH smatra se da su ispunili svoju 

zakonsku obvezu. Ove godine iz razloga COVID-19 padnemije naručitelji mogu izraditi Izvješće o javnoj 

nabavi za 2019. godinu putem EOJN-a RH do 4. svibnja 2020.  

1 Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje 
 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta nadležno je za izradu godišnjeg statističkog izvješća 

o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj te za objavu istog na Portalu javne nabave.1 

1.1 Kada i kako naručitelji dostavljaju statističko izvješće za 2019. godinu 
 

Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. ZJN-a. Naručitelji 

su do 31. ožujka tekuće godine obvezni izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu 

godinu.  

Izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu naručitelji su obvezni izraditi do 31. ožujka 2020. godine. 

Izvješće naručitelji izrađuju putem EOJN-a RH (https://eojn.nn.hr). 

Nakon prijave u EOJN-u RH, korisnici će imati rubriku „Izvješća“ pod kojom će se nalaziti: 

• Nabave čija je procijenjena vrijednost do 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno 500.000,00 

kuna za radove. Podatke iz ove točke naručitelji trebaju ručno unijeti te spremiti. Za točnost 

podataka koji su ručno uneseni u statistički modul odgovaraju sami naručitelji.  

 
1 Članak 441. stavak 1. ZJN-a. 

https://eojn.nn.hr/
https://eojn.nn.hr/
https://eojn.nn.hr/
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• Generirani podaci o objavljenim ugovorima i okvirnim sporazumima. Podaci iz ove točke 

automatski se generiraju iz objava koje su naručitelji unijeli u EOJN RH. U godišnje statističko 

izvješće za 2019. godinu ulaze svi ugovori/okvirni sporazumi koji su objavljeni do 31. prosinca 

2019. godine. 

Ove godine iz razloga COVID-19 padnemije naručitelji iznimno mogu izraditi Izvješće o javnoj nabavi 

za 2019. godinu putem EOJN-a RH do 4. svibnja 2020. Naručitelji koji do toga datuma nisu ispunili 

svoju zakonsku obvezu to više neće moći učiniti. 

1.2 Trebaju li dostaviti izvješće naručitelji koji su ugovarali samo jednostavne 

nabave u 2019. godini 
 

Naručitelji koji su u 2019. godini imali samo jednostavne nabave, obvezni su unijeti podatak o 

ukupnom novčanom iznosu nabavljenih radova, robe ili usluga od 1. siječnja 2019. do prosinca 2019. 

godine, bez PDV-a. 

Naručitelji koji do sada nisu provodili postupke javne nabave male ili velike vrijednosti na koje se 

primjenjuju pravila ZJN-a, a provodili su postupke jednostavne nabave temeljem vlastitog općeg akta: 

→ obvezni su izvršiti jednokratnu registraciju u sustav EOJN RH, te  

→ unijeti podatke o ukupnom iznosu jednostavne nabave, kumulativno u novčanom iznosu prema 

vrsti predmeta nabave (roba, radovi i usluge) u 2019. godini. 
 

 
 

1.3 Kako se evidentiraju nabave male i velike vrijednosti 

Valja napomenuti da se evidentiraju svi ugovori prema datumu objave ugovora, dakle ne broj objava 

već ugovora u tim objavama. Stoga je kriterij „ulaska“ u obrazac statističkog izvješća vrijednost svakog 

ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a iz obrasca Obavijest o dodjeli ugovora jer je to podatak koji 

je obvezan. 

1.4 Što ako vrijednosti, vrsta ugovora ili okvirnog sporazuma u obavijestima 

o dodjeli ugovora nisu bile točno unesene i dođe do odstupanja u 

statističkom izvješću 
 

Ako vrijednosti, vrsta ugovora ili okvirnog sporazuma u obavijestima o dodjeli ugovora iz bilo kojeg 

razloga nisu bile točno unesene, može doći do odstupanja u statističkom izvješću. U takvim 

slučajevima, naručiteljima je iznimno omogućeno slanje podataka u obliku bilješke koju dostavljaju 

na adresu nadležnog ministarstva: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za 

politiku javne nabave, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb. U bilješci je potrebno pozvati se na 

broj objave Obavijesti o dodjeli ugovora u kojoj se nalaze podaci koji odstupaju te koje se bilješkom 

ispravljaju. 

Naručitelji ne dostavljaju nadležnom ministarstvu pisano izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu 

jer se izvješće dostavlja isključivo putem EOJN-a RH. Pisana bilješka dostavlja se samo u onim 

slučajevima kada su nepravilno ispunili standardizirane obrasce. Pisana bilješka ne može zamijeniti 
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dostavu statističkog izvješća putem EOJN-a RH. 

1.5 Prekršajne odredbe  

Sukladno članku 441. stavku 2. ZJN-a naručitelj je obvezan do 31. ožujka tekuće godine izraditi 

statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu. 

Ako u zakonskom roku naručitelj ne izradi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu, 

novčanom kaznom: 

• od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja je naručitelj (članak 

443. stavak 2. točka 12. ZJN-a), 

• od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi ili 

odgovorna osoba u državnom tijelu ili u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave 

(članka 443. stavak 4. ZJN-a).  

2 Dodatne informacije koje su važne, kao predradnja, za dostavu statističkog 

izvješća 
 

Vezano za obveze iz ZJN-a i dostavu statističkog izvješća, naručitelji trebaju imati na umu nekoliko 

bitnih činjenica koje navodimo u nastavku, a koje mogu utjecati na izradu statističkog izvješća.  

2.1 Obavijest o dodjeli ugovora i prekršajne odredbe  
 

Naručitelji trebaju proučiti odredbe članka 248. ZJN-a (javni naručitelji) i članka 381. ZJN-a (sektorski 

naručitelji), kako bi osigurali zakonito postupanje i dostavili valjano statističko izvješće. Između 

ostalog, naručitelji trebaju poštivati sljedeće odredbe ZJN-a:  

• Naručitelj je obvezan poslati obavijest o dodjeli ugovora na objavu u skladu s člancima 243-245. 

ZJN-a u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma. 

Obveza je propisana u članku 248. stavku 1. ZJN-a za javne naručitelje i članku 381. stavku 1. ZJN-

a za sektorske naručitelje.   

• Naručitelj je obvezan na tromjesečnoj osnovi poslati na objavu grupirane obavijesti o dodjeli 

ugovora za sklopljene ugovore na temelju pojedinog okvirnog sporazuma u roku od 30 dana od 

dana završetka svakog tromjesečja. Obveza je propisana u članku 248. stavku 2. ZJN-a za javne 

naručitelje i članku 381. stavku 3. ZJN-a za sektorske naručitelje.   

• Naručitelj je obvezan poslati na objavu obavijest o dodjeli ugovora na temelju dinamičkog sustava 

nabave u roku od 30 dana od dana sklapanja pojedinog ugovora. Obveza je propisana u članku 

248. stavku 3. ZJN-a za javne naručitelje i članku 381. stavku 4. ZJN-a za sektorske naručitelje. 

• Javni i sektorski naručitelji mogu obavijesti iz prethodne točke grupirati na tromjesečnoj osnovi te 

ih u tom slučaju šalju na objavu u roku od 30 dana od završetka svakog tromjesečja. Obveza je 

propisana u članku 248. stavku 4. ZJN-a za javne naručitelje i članku 381. stavku 5. ZJN-a za 

sektorske naručitelje.   

• Iznimno, naručitelj ne mora objaviti određene informacije o sklapanju ugovora o javnoj nabavi ili 
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okvirnog sporazuma ako bi njihova objava bila protivna odredbama posebnog zakona ili na drugi 

način bila protivna javnom interesu, ako bi štetila opravdanim poslovnim interesima javnih ili 

privatnih gospodarskih subjekata ili bi mogla štetiti poštenom tržišnom natjecanju između njih. 

Ova iznimka  propisana je u članku 248. stavku 5. ZJN-a za javne naručitelje i članku 381. stavku 6. 

ZJN-a  za sektorske naručitelje.   

• U slučaju poništenja postupka javne nabave, naručitelj je obvezan poslati na objavu obavijest o 

dodjeli ugovora u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o poništenju. Obveza je propisana u 

članku 248. stavku 6. ZJN-a za javne naručitelje i članku 381. stavku 8. ZJN-a  za sektorske 

naručitelje. 

• Naručitelj je obvezan poslati na objavu obavijest o dodjeli ugovora za društvene i druge posebne 

usluge, koja sadržava podatke iz Priloga V. dijela J ZJN-a u skladu s člancima 243-245. ZJN-a, u roku 

od 30 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma (članak 324. stavak 

3. ZJN-a).  

• Naručitelj može grupirati obavijesti iz prethodne točke i objavljivati ih tromjesečno te u tom 

slučaju grupirane obavijesti šalje na objavu u roku od 30 dana od završetka svakog kvartala (članak 

324. stavak 4. ZJN-a). 

• Naručitelj koji je proveo projektni natječaj obvezan je poslati obavijest o rezultatima projektnog 

natječaja, koja sadržava podatke iz Priloga V. dijela F ZJN-a, na objavu u skladu s člancima 243-

245. ZJN-a u roku od 30 dana od zaključenja projektnog natječaja te mora biti u mogućnosti 

dokazati datum slanja objave (članak 328. stavak 3. ZJN-a). 

• Naručitelj je obvezan za svaku izmjenu ugovora na temelju članka 316. ZJN-a poslati obavijest o 

izmjeni koja sadržava podatke iz Priloga V. dijela G ZJN-a na objavu u skladu s člancima 243-245. 

ZJN-a u roku od 30 dana od dana izmjene ugovora. 

• Naručitelj je obvezan za svaku izmjenu ugovora na temelju članka 317. ZJN-a poslati obavijest o 

izmjeni koja sadržava podatke iz Priloga V. dijela G ZJN-a na objavu u skladu s člancima 243-245. 

ZJN-a u roku od 30 dana od dana izmjene ugovora. 

2.2 Prekršajne odredbe  
 

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja je 

naručitelj (članak 443. stavak 2. ZJN-a): 
 

• ako u zakonskom roku ne pošalje na objavu obavijest o dodjeli ugovora (veza članak 248. stavak 

1. ZJN-a i članak 381. stavak 1. ZJN-a); 

• ako u zakonskom roku ne pošalje na objavu obavijest o izmjeni ugovora tijekom njegova trajanja 

(veza članak 316. stavak 4. ZJN-a i članak 317. stavak 3. ZJN-a); 

• ako u zakonskom roku ne pošalje na objavu obavijest o dodjeli ugovora za društvene i druge 

posebne usluge (veza članak 324. stavak 3. ZJN-a); 

• ako u zakonskom roku ne pošalje na objavu obavijest o rezultatima projektnog natječaja (veza 

članak 328. stavak 3. ZJN-a). 

 

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi ili 

odgovorna osoba u državnom tijelu ili u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za 

navedene prekršaje.  



  

                                 

7 
 

2.3 Zaključak 

Sukladno ZJN-u svi naručitelji (javni i sektorski) imaju obvezu izraditi statističko izvješće, bez obzira 

jesu li provodili postupke javne nabave sukladno pravilima ZJN-a ili su imali isključivo jednostavne 

nabave sukladno vlastitom općem aktu. 

Naručitelji moraju voditi računa da na vrijeme objave obavijesti o sklopljenim ugovorima/okvirnim 

sporazumima kako se ne bi izložili prekršajnoj odgovornosti. Također, prilikom objave obavijesti 

naručitelji trebaju pažljivo unositi vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma kako ne bi došlo do 

odstupanja između statističkih podataka i stvarnih podataka kod naručitelja. 

Za točnost podataka koji su ručno uneseni u statistički modul odgovaraju sami naručitelji.  

Ove godine iz razloga COVID-19 padnemije naručitelji iznimno mogu predati statističko izvješće za 

2019. godinu do 4. svibnja 2020. Naručitelji koji do toga datuma nisu ispunili svoju zakonsku obvezu 

to više neće moći učiniti. 

 


	DOSTAVA STATISTIČKOG IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI ZA 2019. GODINU
	1 Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje
	1.1 Kada i kako naručitelji dostavljaju statističko izvješće za 2019. godinu
	1.2 Trebaju li dostaviti izvješće naručitelji koji su ugovarali samo jednostavne nabave u 2019. godini
	1.3 Kako se evidentiraju nabave male i velike vrijednosti
	1.4 Što ako vrijednosti, vrsta ugovora ili okvirnog sporazuma u obavijestima o dodjeli ugovora nisu bile točno unesene i dođe do odstupanja u statističkom izvješću
	1.5 Prekršajne odredbe

	2 Dodatne informacije koje su važne, kao predradnja, za dostavu statističkog izvješća
	2.1 Obavijest o dodjeli ugovora i prekršajne odredbe
	2.2 Prekršajne odredbe
	2.3 Zaključak


