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Klasa:
Urbroj:

12. rujna 2019.Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu 
postupaka javne nabave, s Konačnim prijedlogom zakona

Predmet:

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 
- pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 172. i 204. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada 
Republike Hrvatske podnosi Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za 
kontrolu postupaka javne nabave, s Konačnim prijedlogom zakona za hitni postupak.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela. Vlada je odredila Darka Horvata, ministra gospodarstva, 
poduzetništva i obrta, Ivana Malenicu, ministra uprave, Natašu Mikuš Žigman, Marija 
Antonića i Zdenka Lučića, državne tajnike u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i 
obrta, Darka Nekića, Katicu Prpić i Josipu Rimac, državne tajnike u Ministarstvu uprave, te 
doc. dr. sc. Mladena Nakića, pomoćnika ministra uprave.
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„mr. sc,. Apwcj Plenković
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Zagreb, rujan 2019.



 
 

 
 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA 

ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU 

 POSTUPAKA JAVNE NABAVE 

 

 

 

I.  USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 

 

 Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. 

podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 

– Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).  

 

 

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI 

 ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA 

PROISTEĆI 

 

Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, 

br. 18/13, 127/13 i 74/14) uređena je nadležnost Državne komisije za kontrolu postupaka 

javne nabave (u daljnjem tekstu: Državna komisija) i druga pitanja vezana za rad Državne 

komisije.  

 

Državna komisija je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o 

žalbama u vezi s postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesija i postupcima 

odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva. 

 

Državna komisija za svoj rad odgovara Hrvatskome saboru, a sjedište joj je u Zagrebu. 

 

Državna komisija ima devet članova od kojih je jedan predsjednik, a dva su zamjenici 

predsjednika. Njih imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na 

razdoblje od pet godina s mogućnošću još jednog imenovanja.  

 

Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 

predlaže se radi jedinstvenosti pravnog sustava Republike Hrvatske, a s obzirom da je 

Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19) na snazi od 18. srpnja 2019. 

godine, a koji je donijet u cilju provedbe Nacionalnog programa reformi 2019., u okviru 

reformskog prioriteta „Unaprjeđenje javne uprave“ koji uključuje mjeru „Decentralizacija i 

racionalizacija“. 

 

Slijedom navedenoga, ovim Prijedlogom zakona usklađuju se odredbe članka 7. stavka 

5., članka 14. stavka 4. i članka 21. stavka 5. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu 

postupaka javne nabave sa Zakonom o sustavu državne uprave. 

 

 

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA 

 

 Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom 

proračunu Republike Hrvatske. 
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IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU  

 

Prema odredbi članka 204. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, 

br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18) zakon se može donijeti po hitnom postupku, kada to 

zahtijevaju osobito opravdani razlozi, koji u prijedlogu moraju biti posebno obrazloženi.  

 

Nacionalnim programom reformi za 2019., utvrđena je reformska mjera 

„Decentralizacija i racionalizacija“, kao temelj za učinkovito uređenje sustava državne 

uprave.   

 

Sukladno članku 204. stavku 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora predlaže se donošenje 

ovoga Zakona po hitnom postupku, u cilju uspostave koherentnog normativnog okvira, kojim 

se na logički dosljedan i cjelovit način uređuje sustav državne uprave, kojim će se ukloniti 

postojeće nelogičnosti ustrojstva, redefinirati institucije i razine koje trebaju obavljati 

određeni stupanj i određenu vrstu poslova, kako bi upravni sustav korisnicima dao preglednu i 

jasnu sliku mreža institucija kojima se mogu obratiti u ostvarivanju svojih pojedinih prava, a 

što su osobito opravdani razlozi za donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku.  
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA 

O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 

 

 

Članak 1. 

 

U Zakonu o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, br. 

18/13, 127/13 i 74/14), u članku 7. stavak 5. mijenja se i glasi: 

 

„(5) Koeficijent i osnovicu za izračun plaće predsjednika Državne komisije, zamjenika 

predsjednika Državne komisije te ostalih članova Državne komisije utvrdit će Vlada 

Republike Hrvatske odlukom, s time da utvrđeni osnovica i koeficijent ne mogu biti viši od 

osnovice i koeficijenta državnog tajnika.“. 

 

 

Članak 2. 

 

U članku 14. stavku 4. riječ: „središnjih“ briše se. 

 

 

Članak 3. 

 

U članku 21. stavku 5. riječ: „središnjeg“ briše se. 

 

 

Članak 4. 

 

Vlada Republike Hrvatske donijet će odluku iz članka 1. ovoga Zakona u roku od 30 dana od 

dana stupanja na snagu ovoga Zakona. 

 

 

Članak 5. 

 

Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine. 
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O B R A Z L O Ž E N J E 

  

 

Uz članak 1. 

Ovim člankom propisuje se da koeficijent i osnovica za izračun plaće predsjednika Državne 

komisije, zamjenika predsjednika Državne komisije te ostalih članova Državne komisije ne 

može biti viši od koeficijenta i osnovice državnog tajnika.  

 

Uz članak 2. 

Ovim člankom briše se riječ: „središnjih“ radi usklađivanja s odredbom članka 4. Zakona o 

sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19). 

 

Uz članak 3. 

Ovim člankom briše se riječ: „središnjeg“ radi usklađivanja s odredbom članka 4. Zakona o 

sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19). 

 

Uz članak 4. 

Ovim člankom propisuje se da će Vlada Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana 

stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti odluku iz članka 1. ovoga Zakona. 

 

Uz članak 5. 

Ovim člankom propisuje se stupanje Zakona na snagu.  
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TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU 

 

Sastav Državne komisije i plaće članova Državne komisije 

Članak 7. 

(1) Državna komisija ima devet članova od kojih je jedan predsjednik, a dva su zamjenici 

predsjednika. 

(2) Predsjednik Državne komisije zastupa, predstavlja, rukovodi i odgovoran je za rad 

Državne komisije. 

(3) Predsjednika Državne komisije u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik 

predsjednika kojeg odredi predsjednik Državne komisije. 

(4) Za vrijeme trajanja mandata članovi Državne komisije imaju pravo na plaću. 

(5) Koeficijent i osnovicu za izračun plaće predsjednika Državne komisije, zamjenika 

predsjednika Državne komisije te ostalih članova Državne komisije utvrdit će Vlada 

Republike Hrvatske s time da utvrđeni koeficijent i osnovica ne može biti viši od koeficijenta 

i osnovice pomoćnika ministara. 

 

Način donošenja odluka Državne komisije 

Članak 14. 

(1) Odluke na sjednicama vijeća donose se većinom glasova članova vijeća, a članovi ne 

mogu biti suzdržani od glasovanja. 

(2) Vijeća održavaju usmenu raspravu u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi i Uredbe 

o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije. 

(3) Na sjednicu vijeća mogu biti pozvani stručnjaci iz pojedinog pravnog ili drugog stručnog 

područja. 

(4) Državna komisija može tijekom žalbenog postupka zatražiti od središnjih tijela državne 

uprave tumačenje pojedinih odredbi zakona i drugih propisa iz njihova djelokruga, a koja su 

od značaja za odlučivanje u konkretnom slučaju. 

(5) Uvodni dio odluke obvezno sadrži i navod članova vijeća Državne komisije koje je 

donijelo odluku. 

 

Prijelazne i završne odredbe 

Članak 21. 

(1) Članovi Državne komisije imenovani po odredbama Zakona o Državnoj komisiji za 

kontrolu postupaka javne nabave (»Narodne novine«, br. 117/03.) i Zakona o Državnoj 

komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (»Narodne novine«, br. 21/10.) nastavljaju 

obavljati poslove do isteka mandata ili do ispunjenja uvjeta iz članka 12. ovoga Zakona. 

(2) Radnici zatečeni u radnom odnosu u Državnoj komisiji danom stupanja na snagu ovoga 

Zakona postaju državni službenici, odnosno namještenici, te do donošenja Pravilnika o 

unutarnjem redu Državne komisije i rasporeda sukladno propisima o državnim službenicima i 

namještenicima nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali i zadržavaju sva prava iz 
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radnog odnosa koja su stekli sukladno odredbama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu 

postupaka javne nabave (»Narodne novine«, br. 117/03.) i Zakona o Državnoj komisiji za 

kontrolu postupaka javne nabave (»Narodne novine«, br. 21/10.). Nakon donošenja Pravilnika 

o unutarnjem redu Državne komisije, zatečeni radnici će se rasporediti sukladno propisima o 

državnim službenicima i namještenicima. 

(3) Vlada Republike Hrvatske predložit će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu 

ovoga Zakona Hrvatskom saboru imenovanje članova Državne Komisije do punog sastava 

propisanog ovim Zakonom. 

(4) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona u roku 

od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. 

(5) Predsjednik Državne komisije donijet će Pravilnik o unutarnjem redu Državne komisije u 

roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije, 

uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose. 

(6) Temeljem Pravilnika o unutarnjem redu Državne komisije, predsjednik Državne komisije 

dužan je donijeti rješenja o rasporedu službenika i ugovora o radu namještenika u roku od 30 

dana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 
 

 

PRILOG - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

 

 

 



OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI  ZAKONA O DRŽAVNOJ 
KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE S 
KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA 
 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

 Minstarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 

Svrha dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom 
javnošću 

Datum dokumenta kolovoz 2019. godine 

Verzija dokumenta prvo 

Vrsta dokumenta Izvješće  

Naziv nacrta zakona, drugog propisa 
ili akta 

ZAKON O IZMJENI  ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA 
KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE  

Jedinstvena oznaka iz Plana 
donošenja zakona, drugih propisa i 
akata objavljenog na internetskim 
stranicama Vlade 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta 

Minstarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti bili uključeni u postupak 
izrade odnosno u rad stručne radne 
skupine za izradu nacrta? 

 

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama ili na drugi 
odgovarajući način? 
 
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 
kojoj internetskoj stranici i koliko je 
vremena ostavljeno za 
savjetovanje? 
 
Ako nije, zašto? 
 

Na internetskim stranicama e-Savjetovanja od 9. kolovoza do 
24 kolovoza 2019. godine 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

 

ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI 
 
Primjedbe koje su prihvaćene  
 
Primjedbe koje nisu prihvaćene i 
obrazloženje razloga za 
neprihvaćanje 
 

Nije bilo komentara. 

Troškovi provedenog savjetovanja  
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