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Pregled sklopljenih Okvirnih sporazuma i postupaka u tijeku
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu provodi postupke javne nabave za obveznike
središnje javne nabave u cilju standardizacije proizvoda i usluga i ostvarivanja ušteda u javnoj
potrošnji kao i uspostave učinkovitog sustava središnje javne nabave. U prvih nekoliko mjeseci 2018.
godine sklopljen je 31 okvirni
sporazum u 7 postupaka javne
nabave ukupne vrijednosti cca
737 milijuna kuna, od čega se 3
postupka odnose na prošireni broj
korisnika (usluge fiksne telefonije,
poštanske usluge i opskrba
električnom energijom).

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 korisnika. Osim
postupaka u kojima su sklopljeni
okvirni sporazumi, trenutno je u tijeku 9 postupaka ukupne procijenjene vrijednosti cca 254 milijuna
kuna gdje se sklapanje okvirnih sporazuma očekuje u narednim mjesecima 2018. godine.
Detaljnije informacije o aktualnim postupcima javne nabave dostupne su na:
https://sredisnjanabava.gov.hr/postupci-javne-nabave-16/16
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Sastanci s korisnicima
U svrhu pružanja podrške korisnicima te profesionalizacije i specijalizacije u postupanjima temeljem
središnje javne nabave, Središnji državni ured je u razdoblju od ožujka do svibnja 2018. godine održao
17 sastanaka s korisnicima središnje javne nabave u 12 gradova diljem Republike Hrvatske.
Sastancima je prisustvovalo ukupno 769 osoba koji su ispred više od 500 proračunskih korisnika
ovlašteni za suradnju sa Središnjim državnim uredom.
Osnovni cilj sastanaka bio je upoznavanje korisnika s radom Središnjeg državnog ureda kao i
pregledom dosadašnjih i planiranih aktivnosti gdje su korisnici osim upoznavanja s radom Središnjeg
državnog ureda, načinom postupanja po okvirnim sporazumima i pregledom nabavnih kategorija
upoznati i s radom u aplikaciji „Registar okvirnih sporazuma i ugovora“. Svi dosadašnji upiti korisnika
prikazani su na praktičnim primjerima.

Međunarodna suradnja
TAIEX-REGIO MultyCountry Workshop on the Implementation of Contract Registers and Use of
Data in E-procurement Systems - predstavnici Središnjeg državnog ureda sudjelovali su 13. travnja
2018. godine na međunarodnoj radionici TAIEX-REGIO MultyCountry Workshop on the
Implementation of Contract Registers and Use of Data in E-procurement Systems u organizaciji
Europske komisije i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Cilj radionice bio je prezentiranje informatičkog rješenja za registar ugovora u RH i njegovih
funkcionalnosti, integracija sa drugim bazama podataka u javnoj nabavi te sustavom javne nabave u
cjelini te razmjena iskustava u razvoju takvih sustava u drugim zemljama EU te zemljama
kandidatima. U radu radionice sudjelovali su stručnjaci iz Slovenije, Portugala i Italije, a zamjenica
državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu je u okviru panela vezanog za
Implementaciju registra ugovora prezentirala prednosti novog koncepta Registra ugovora i njegove
učinke na sustav središnje javne nabave.
14. PRIMO Forum, Bukurešt, Rumunjska - predstavnik Središnjeg državnog ureda sudjelovao je od 8.
- 10. svibnja 2018. godine na međunarodnom forumu Procurement, Integrity, Managment and
Openness (PRIMO) Forum koji je organizirala Svjetska banka u suradnji s Nacionalnom agencijom za
javnu nabavu Rumunjske koja je bila i domaćin foruma.
Tema foruma bile su inovacije u javnoj nabavi i javnonabavna strategija, dok su glavni ciljevi bili
razmjena iskustva i prakse o reformama javne nabave sa fokusom na inovacije nabave i pripreme
strategija nabave zemalja sudionica, te promocija regionalne i globalne suradnje i umrežavanja u
području javnih nabava kako bi se poboljšali učinci koje građani imaju kroz efikasniju javnu nabavu.
Na forumu je sudjelovalo više od 100 stručnjaka, uključujući oko 50 visokih državnih dužnosnika/
službenika odgovornih za javnu nabavu i antikorupciju u 19 zemalja.
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Adresa i kontakti
Središnji državni ured
za središnju javnu
nabavu nalazi se na
adresi
ulica
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:
pisarnica@sredisnjana
bava.hr

