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Pregled postupaka i sklopljenih Okvirnih sporazuma 
 

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu provodi postupke javne nabave za obveznike 

središnje javne nabave u cilju optimizacije/standardizacije proizvoda i usluga i ostvarivanja ušteda u 

javnoj potrošnji kao i uspostave učinkovitog sustava središnje javne nabave. Tijekom 2017. godine po 

prvi puta su provedeni postupci javne nabave i sklopljeni okvirni sporazumi u nabavnim kategorijama 

opskrba prirodnim plinom i 

zaštitarske usluge, od kojih se 

postupak nabave opskrbe 

prirodnim plinom odnosi na 

prošireni krug korisnika 

sukladno Odluci Vlade Republike 

Hrvatske odnosno na 643 

korisnika središnje javne 

nabave. 

 

U 2017. godini 

provedeno je 

12 postupaka 

ukupne 

procijenjene 

vrijednosti 

984.109.000,00 

kuna, od čega 

četiri postupka 

sa proširenim 

brojem 

korisnika (usluge fiksne telefonije, poštanske usluge, opskrba električnom energijom i usluge mobilne 

telefonije). Provođenjem postupaka objedinjene javne nabave ostvaruju se direktne uštede kao 

razlika između očekivanih cijena (na temelju istraživanja tržišta) i postignutih cijena te indirektne 

uštede koje se očituju kroz ujednačavanje specifikacija i smanjenje administrativnog opterećenja kod 
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korisnika. Osim postupka u kojima su sklopljeni okvirni sporazumi, trenutno je u tijeku i 6 postupaka 

procijenjene vrijednosti cca 510 milijuna kuna čije se sklapanje očekuje početkom 2018. godine 

 

Detaljnije informacije o aktualnim postupcima javne nabave dostupne su na:  
 

https://sredisnjanabava.gov.hr/postupci-javne-nabave-16/16 

 

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu je od svog osnivanja u razdoblju od 2010. godine do 

danas sklopio ukupno 215 okvirnih sporazuma/ugovora, od čega su 68 okvirna sporazuma trenutno 

važeća, sa ukupnom 

vrijednosti od 

1.766.177.739,49 

kuna. Broj odabranih 

ponuditelja u trenutno 

važećim okvirnim 

sporazumima je 62. 

Prilikom pripreme 

pojedinog postupka 

nabave, a u svrhu 

istraživanja tržišta u 

pravilu se za svaku 

nabavnu kategoriju 

održavaju tehničke 

konzultacije sa svim 

zainteresiranim gosp. 

subjektima kao i 

korisnicima središnje 

javne nabave kako bi 

se omogućilo davanje 

eventualnih primjedaba i prijedloga kao i čim kvalitetnija priprema samog postupka javne nabave. 

 
Imenovanje državnog tajnika 
 

Dana 22. prosinca 2016. godine, na zatvorenom dijelu 13. sjednice, Vlada Republike Hrvatske 

imenovala je  Ivana Bubića za državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu. 

Zamjenicom državnog tajnika dana  26. listopada 2017. godine imenovana je Maja Kuhar. 

 

Twinning light projekt 
 

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu je zajedno s Saveznim ministarstvom gospodarstva i 

energetike Savezne Republike Njemačke bio partner projekta pod nazivom „Podrška daljnjem razvoju 

https://sredisnjanabava.gov.hr/postupci-javne-nabave-16/16
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i jačanju sustava središnje javne nabave u okviru Središnjeg državnog ureda za središnju javnu 

nabavu“. 

Svrha projekta bila je unaprjeđenje upravljanja nabavnim kategorijama tijekom cjeloživotnog ciklusa 

postupka javne nabave, kao i razvoj komunikacijske strategije i akcijskog plana povezanog sa svim 

dionicima i zainteresiranim stranama u kontekstu središnje nabave. Pored poboljšanja u području 

upravljanja nabavnim kategorija, kao i u području komunikacije s dionicima javne nabave, utjecaj 

rezultata projekta također će se proširiti i izvan ureda, s obzirom da će promjene u organizacijskim i 

komunikacijskim procedurama pozitivno djelovati i na praksu drugih dionika javne nabave u 

Hrvatskoj. To se posebice odnosi na priručnike izrađene u svrhu poboljšanja procesa upravljanja 

nabavnim kategorijama, s posebnim osvrtom na kriterije ekonomski najpovoljnije ponude (ENP), 

procjenu troškova životnog vijeka pri nabavi roba i usluga (LCC), kao i uključivanje kriterija „zelene“ 

nabave. Priručnici su prvenstveno namijenjeni djelatnicima ureda, ali neizravno će poslužiti i drugim 

naručiteljima koji uobičajeno koriste predloške i ostalu dokumentaciju koju je ured izradio. 

Opći cilj projekta se ogleda u povećanju učinkovitosti sustava središnje javne nabave u Republici 

Hrvatskoj, a u skladu sa zahtjevima EU te su u tom smislu u okviru projekta sadržane 3 ključne 

komponente: razvoj preporuka, priručnika i metodologije upravljanja kategorijama s ciljem 

unaprjeđenja učinkovitosti postupaka središnje nabave i učinkovitosti Središnjeg državnog ureda, 

povećanje profesionalizacije djelatnika ureda putem radionica i studijskog putovanja i razvoj 

moderne, učinkovite i fleksibilne Komunikacijske strategije Središnjeg državnog ureda. 

 

Detaljnije informacije o projektu, izvješća o najboljim praksama te izrađeni priručnici dostupni su na: 
 

https://sredisnjanabava.gov.hr/izdvojeno-622/622 

 
Smjernice za upravljanje voznim parkom 
 

U ožujku 2017. godine ministar uprave je u suradnji s ministrom financija i državnim tajnikom 
Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu donio Smjernice za upravljanje voznim parkom. 
Smjernice predstavljaju upute i dobru praksu, odnosno podlogu odgovornim osobama na kojoj 
temelje svoje odlučivanje i način upravljanja voznim parkom, a donesene su temeljem točke VI. 
stavka 2. Odluke o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih 
zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja 
službenih putovanja (Narodne novine, broj 37/16). Smjernice se mogu pronaći na 
https://sredisnjanabava.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nabavne%20kategorije/Motorna%20vo
zila/Smjernice%20za%20upravljanje%20voznim%20parkom.pdf  
 
Međunarodna suradnja 
 

Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, g. Ivan Bubić, sudjelovao je na 

sastancima u organizaciji Mreže europskih središnjih tijela za javnu nabavu (Network of European 

Central Purchasing Bodies (CPB)) koji su se održavali 11. i 12. svibnja 2017 godine u Stockholmu te 19. 

i 20. listopada 2017. godine u Madridu. Na sastanku u Stockholmu bili su prisutni predstavnici 14 

zemalja i Europske komisije, a kao najvažnije teme istaknute su održiva i inovativna javna nabava 

https://sredisnjanabava.gov.hr/izdvojeno-622/622
https://sredisnjanabava.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nabavne%20kategorije/Motorna%20vozila/Smjernice%20za%20upravljanje%20voznim%20parkom.pdf
https://sredisnjanabava.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nabavne%20kategorije/Motorna%20vozila/Smjernice%20za%20upravljanje%20voznim%20parkom.pdf
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odnosno primjena inovativne nabave za postizanje ekološki i socijalno održivih dobara i usluga. Na 

sljedećem sastanku u Madridu raspravljalo se o najvažnijim izazovima koja se nalaze pred središnjim 

tijelima za javnu nabavu u narednom periodu kao i o aktualnostima u području javne nabave, 

najnovijoj praksi Europskog suda pravde i primjeni dinamičkog sustava nabave u praksi europskih 

zemalja. 

Predstavnica Središnjeg državnog ureda sudjelovala je na Konferenciji o inovativnoj nabavi u Tallinnu, 

Estonija. Konferencija je bila treći ključni događaj u organizaciju Eafip-a (European Assistance For 

Innovation Procurement). Ciljevi konferencije su bili jačanje kapaciteta, dijeljenje iskustva i 

umrežavanje vezano za najvažnije inicijative ICT inovativne nabave u Europi i izgradnja mreže dionika 

kako bi se raspravile nove ideje, inicijative i pronašle mogućnosti za daljnji razvoj. Događaj je 

organiziran u suradnji Ministarstva ekonomskih poslova i komunikacija Estonije i Glavne uprave za 

komunikacijsku mrežu, sadržaj i tehnologiju Europske komisije. Konferencija je podržana od strane 

Fonda Europske unije za regionalni razvoj.  

 

Adresa i kontakti 
 
U travnju 2017. godine 

Središnji državni ured za 

središnju javnu nabavu 

promijenio je adresu 

sjedišta te se nalazi u 

ulici Ivana Lučića 8/II, 

Zagreb. 

Za sve upite možete se 

obratiti na broj telefona 

01/4599-831, fax. 

01/4599-844 ili adresu 

elektroničke pošte: 

info@sredisnjanabava.hr 

 

http://eafip.eu/
mailto:info@sredisnjanabava.hr

