
POGLAVLJE 1.   OPĆA IZUZEĆA 

Dodjela ugovora o javnoj nabavi i projektnih natječaja prema međunarodnim pravilima 

Članak 29. 

(1) Ovaj Zakon ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi i projektne natječaje koje 

naručitelj mora dodijeliti ili provesti u skladu s postupcima nabave koji se razlikuju od 

postupaka propisanih ovim Zakonom, a koji su propisani na jedan od sljedećih načina: 

1. pravnim instrumentom koji stvara međunarodne pravne obveze, poput međunarodnog 

sporazuma sklopljenog u skladu s osnivačkim Ugovorima, između Republike Hrvatske i jedne 

ili više trećih država ili njihovih dijelova, a koji obuhvaća radove, robu ili usluge namijenjene 

zajedničkoj provedbi ili korištenju projekta od strane država potpisnica 

2. u okviru međunarodne organizacije. 

(2) Ovaj Zakon ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi i projektne natječaje koje 

naručitelj dodjeljuje ili provodi u skladu s pravilima o nabavi koje određuje međunarodna 

organizacija ili međunarodna financijska institucija, ako ta organizacija ili institucija u 

cijelosti financira dotične ugovore o javnoj nabavi i projektne natječaje. 

(3) U slučaju ugovora o javnoj nabavi i projektnog natječaja iz stavka 2. ovoga članka koje u 

iznosu većem od 50 % sufinancira međunarodna organizacija ili međunarodna financijska 

institucija, ugovorne strane sporazumijevaju se o primjenjivim postupcima nabave. 

(4) Republika Hrvatska obavještava Europsku komisiju o svim pravnim instrumentima iz 

stavka 1. točke 1. ovoga članka. 

Izuzeća za ugovore o javnoj nabavi 

Članak 30. 

(1) Ovaj Zakon ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi za: 

1. stjecanje, najam ili zakup zemljišta, postojećih građevina ili druge nepokretne imovine ili 

prava koja se njih tiču 

2. stjecanje, razvoj, produkciju ili koprodukciju programskog materijala namijenjenog za 

audiovizualne medijske usluge ili radijske medijske usluge koje sklapaju pružatelji 

audiovizualnih ili radijskih medijskih usluga 

3. termine pružanja radiotelevizijskog ili programskog emitiranja koji se sklapaju s 

pružateljima audiovizualnih ili radijskih medijskih usluga 

4. usluge arbitraže i mirenja 

5. usluge pravnog zastupanja stranaka od strane odvjetnika u: 



a) arbitraži ili mirenju u državi članici, trećoj zemlji ili pred međunarodnom instancijom 

arbitraže ili mirenja, ili 

b) postupku pred sudovima, tribunalima ili tijelima javne vlasti u državi članici ili trećoj 

zemlji ili pred međunarodnim sudovima, tribunalima ili institucijama 

6. usluge pravnog savjetovanja koje odvjetnik pruža tijekom pripreme bilo kojeg od 

postupaka iz točke 5. ovoga stavka ili ako postoji konkretna naznaka i velika vjerojatnost da 

će pravna stvar na koju se savjet odnosi postati predmet takvih postupaka 

7. usluge ovjeravanja i potvrđivanja dokumenata koje pružaju javni bilježnici 

8. pravne usluge koje pružaju skrbnici ili imenovani zakonski zastupnici maloljetnika ili druge 

pravne usluge čije je pružatelje imenovao sud ili tribunal dotične države članice ili su 

određeni zakonom za izvođenje određenih zadataka pod nadzorom tih sudova 

9. druge pravne usluge koje su povezane, čak i povremeno, s izvršavanjem službenih ovlasti 

10. financijske usluge u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih 

papira ili drugih financijskih instrumenata u smislu posebnog zakona kojim se uređuje tržište 

kapitala, usluge središnje banke i operacije koje se provode u okviru Europskog fonda za 

financijsku stabilnost i Europskog stabilizacijskog mehanizma 

11. zajmove i kredite, bez obzira na to jesu li povezani s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili 

prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata 

12. ugovore o radu 

13. civilnu obranu, civilnu zaštitu i usluge sprječavanja opasnosti koje pružaju neprofitne 

organizacije ili udruženja, obuhvaćene CPV oznakama 75250000-3, 75251000-0, 75251100-

1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 i 85143000-3, osim 

usluga prijevoza pacijenata vozilom hitne pomoći 

14. usluge javnog željezničkog prijevoza putnika ili prijevoza putnika podzemnom 

željeznicom 

15. usluge koje javni naručitelj ili udruženje javnih naručitelja pružaju na osnovi isključivog 

prava utemeljenog na zakonu, podzakonskom propisu ili drugom objavljenom aktu uprave 

koji su u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije 

16. usluge središnjeg tijela za nabavu u vezi s obavljanjem aktivnosti središnje nabave, 

uključujući i obavljanje pomoćnih aktivnosti nabave 

17. usluge istraživanja i razvoja koje su obuhvaćene CPV oznakama 73000000-2 do 

73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5 ako korist od njih nema isključivo 

naručitelj za svoju uporabu u obavljanju svojih poslova te u cijelosti ne plaća pružanje tih 

usluga. 

(2) Za potrebe stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga članka pojam »program«, kako je definiran 

posebnim zakonom kojim se uređuje područje elektroničkih medija, uključuje i radijske 



programe te materijale za radijske programe, a pojam »programski materijal« ima isto 

značenje kao i pojam »program«. 

  

POGLAVLJE 2.   POSEBNA IZUZEĆA ZA JAVNE NARUČITELJE 

ODJELJAK A   POSEBNA IZUZEĆA U PODRUČJU POŠTANSKIH USLUGA 

Članak 31. 

Ovaj Zakon ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi i projektne natječaje koje dodjeljuje 

ili provodi javni naručitelj koji pruža poštanske usluge iz članka 344. stavka 2. točke 2. ovoga 

Zakona za obavljanje sljedećih djelatnosti: 

1. usluga dodane vrijednosti vezanih uz elektronička sredstva i koje se u cijelosti pružaju 

elektroničkim sredstvima (uključujući sigurno slanje šifriranih dokumenata elektroničkim 

sredstvima, usluge vođenja adresa i slanje preporučene elektroničke pošte) 

2. financijskih usluga obuhvaćenih CPV oznakama od 66100000-1 do 66720000-3 i člankom 

30. stavkom 1. točkom 10. ovoga Zakona, uključujući poštanske novčane naloge i poštanske 

žirodoznake 

3. filatelističkih usluga, ili 

4. logističkih usluga (usluge koje su kombinacija fizičke dostave ili skladištenja i drugih 

nepoštanskih funkcija). 

ODJELJAK B   POSEBNA IZUZEĆA U PODRUČJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA 

Članak 32. 

Ovaj Zakon ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi i projektne natječaje čija je glavna 

svrha omogućiti javnom naručitelju pružanje ili iskorištavanje javne komunikacijske mreže, 

ili pružanje javnosti jedne ili više elektroničkih komunikacijskih usluga, kako su definirane u 

posebnom zakonu kojim se uređuje područje elektroničkih komunikacija. 

ODJELJAK C   UGOVORI IZMEĐU SUBJEKATA U JAVNOM SEKTORU 

Članak 33. 

(1) Ovaj Zakon ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi koje javni naručitelj dodjeljuje 

drugoj pravnoj osobi ako: 

1. nad tom pravnom osobom javni naručitelj samostalno ili zajedno s drugim javnim 

naručiteljima obavlja kontrolu sličnu onoj koju provodi nad svojim poslovnim jedinicama 

2. pravna osoba pod kontrolom obavlja više od 80 % svojih djelatnosti u izvršavanju zadataka 

koje joj je povjerio jedan ili više javnih naručitelja koji nad njome provode kontrolu ili koje su 



joj povjerile druge pravne osobe nad kojima jedan ili više tih javnih naručitelja provode 

kontrolu, i 

3. nema izravnog udjela privatnog kapitala u pravnoj osobi pod kontrolom, osim sudjelovanja 

privatnog kapitala koje je obvezno na temelju odredaba posebnog zakona, u skladu s 

osnivačkim Ugovorima, a koji nema značajke kontroliranja i blokiranja i koji ne vrši 

odlučujući utjecaj na tu pravnu osobu. 

(2) Smatra se da javni naručitelj provodi samostalno kontrolu nad pravnom osobom u smislu 

stavka 1. točke 1. ovoga članka ako ima presudan utjecaj na strateške ciljeve i na važne 

odluke dotične pravne osobe, s time da takvu kontrolu može provoditi i drugi subjekt nad 

kojim javni naručitelj na isti način provodi kontrolu. 

(3) Smatra se da javni naručitelji provode zajedničku kontrolu nad pravnom osobom u smislu 

stavka 1. točke 1. ovoga članka ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti: 

1. tijela nadležna za odlučivanje u toj pravnoj osobi čine predstavnici svih sudjelujućih javnih 

naručitelja, s time da pojedinačni predstavnici mogu predstavljati nekoliko sudjelujućih javnih 

naručitelja ili sve njih 

2. ti javni naručitelji mogu zajedno imati presudan utjecaj na strateške ciljeve i važne odluke u 

toj pravnoj osobi, i 

3. ta pravna osoba nema interese različite od interesa javnih naručitelja koji nad njom provode 

kontrolu. 

(4) Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se također i ako pravna osoba pod kontrolom 

koja je javni naručitelj dodijeli ugovor javnom naručitelju koji nad njom provodi kontrolu ili 

drugoj pravnoj osobi nad kojom isti javni naručitelj provodi kontrolu, pod uvjetom da u 

pravnoj osobi kojoj se dodjeljuje ugovor nema izravnog udjela privatnog kapitala, osim 

sudjelovanja privatnog kapitala koje je obvezno na temelju odredaba posebnog zakona, u 

skladu s osnivačkim Ugovorima, a koji nema značajke kontroliranja i blokiranja i koji ne vrši 

odlučujući utjecaj na tu pravnu osobu. 

Članak 34. 

Ovaj Zakon ne primjenjuje se na sklapanje ugovora isključivo između dva ili više javnih 

naručitelja ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti: 

1. ugovor utvrđuje ili provodi suradnju između tih javnih naručitelja s ciljem osiguravanja da 

javne usluge koje oni trebaju pružiti ostvaruju njihove zajedničke ciljeve 

2. ta je suradnja uspostavljena isključivo na temelju potreba vezanih uz javne interese, i 

3. ti javni naručitelji ostvaruju na otvorenom tržištu manje od 20 % djelatnosti na koje se 

odnosi suradnja. 

Članak 35. 



(1) Za utvrđivanje postotnog udjela djelatnosti iz članka 33. stavka 1. točke 2. i članka 34. 

stavka 1. točke 3. ovoga Zakona u obzir se uzima prosjek sveukupnog prometa, ili 

odgovarajuće alternativno mjerilo vezano uz djelatnosti poput troškova nastalih relevantnoj 

pravnoj osobi ili javnom naručitelju u odnosu na usluge, robu ili radove tijekom tri godine 

koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje ugovor. 

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za utvrđivanje postotnog udjela djelatnosti dovoljno je 

da ta pravna osoba poslovnim projekcijama dokaže da je alternativno mjerilo vezano uz 

djelatnosti vjerodostojno, ako podaci o prometu ili drugom mjerilu vezanom uz djelatnosti, 

poput troškova, nisu dostupni za prethodne tri godine ili više nisu relevantni, zbog datuma 

osnivanja ili datuma početka obavljanja djelatnosti relevantne pravne osobe ili javnog 

naručitelja ili zbog reorganizacije njihove djelatnosti. 

  

POGLAVLJE 3.   POSEBNA IZUZEĆA ZA SEKTORSKE NARUČITELJE 

Ugovori sklopljeni u svrhu daljnje prodaje ili iznajmljivanja trećim osobama 

Članak 36. 

(1) Dio treći ovoga Zakona ne primjenjuje se na ugovore sklopljene u svrhu daljnje prodaje ili 

iznajmljivanja trećim osobama: 

1. ako sektorski naručitelj ne uživa nikakvo posebno ili isključivo pravo na prodaju ili 

iznajmljivanje predmeta takvih ugovora, i 

2. drugi ih subjekti mogu slobodno prodati ili iznajmiti pod istim uvjetima kao i sektorski 

naručitelj. 

(2) Sektorski naručitelj obvezan je na zahtjev obavijestiti Europsku komisiju o svim 

kategorijama proizvoda ili djelatnosti koje smatra izuzetima sukladno stavku 1. ovoga članka. 

Sklapanje ugovora i provedba projektnih natječaja u svrhe koje ne uključuju obavljanje 

sektorske djelatnosti ili u svrhu obavljanja takve djelatnosti u trećoj zemlji 

Članak 37. 

(1) Dio treći ovoga Zakona ne primjenjuje se na ugovore koje sektorski naručitelji sklapaju u 

svrhe koje ne uključuju obavljanje njihovih sektorskih djelatnosti, ili radi obavljanja 

sektorskih djelatnosti u trećoj zemlji u uvjetima koji ne uključuju fizičku uporabu mreže ili 

zemljopisnog područja unutar Europske unije, niti se primjenjuje na projektne natječaje koji 

se provode u takve svrhe. 

(2) Sektorski naručitelj obvezan je na zahtjev obavijestiti Europsku komisiju o svim 

djelatnostima koje smatra izuzetima sukladno stavku 1. ovoga članka. 

Ugovori koje sklapaju određeni sektorski naručitelji u svrhu kupnje vode i u svrhu nabave 

energije ili goriva za proizvodnju energije 



Članak 38. 

Dio treći ovoga Zakona ne primjenjuje se: 

1. na ugovore za nabavu vode koje sklapa sektorski naručitelj koji obavlja djelatnost iz članka 

341. stavka 1. ovoga Zakona 

2. na ugovore za nabavu energije ili goriva za proizvodnju energije koje dodjeljuje sektorski 

naručitelj koji obavlja djelatnost iz članka 339. stavka 1., članka 340. stavka 1. ili članka 345. 

ovoga Zakona. 

  

POGLAVLJE 4.   POSEBNE SITUACIJE 

Ugovori koje subvencioniraju ili sufinanciraju javni naručitelji 

Članak 39. 

(1) Ovaj Zakon primjenjuje fizička ili pravna osoba ili tijelo koja nije ni javni ni sektorski 

naručitelj (drugi subjekt) za sklapanje ugovora za nabavu: 

1. radova koje izravno subvencionira ili sufinancira jedan ili više javnih naručitelja s više od 

50 % i čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od vrijednosti europskog praga 

za nabavu radova, ako ti ugovori uključuju radove niskogradnje iz Priloga II. ovoga Zakona 

ili radove visokogradnje za bolnice, građevine namijenjene za sport, rekreaciju i odmor, 

školske i zgrade visokih učilišta te zgrade koje se koriste u administrativne svrhe 

2. usluga koje izravno subvencionira ili sufinancira jedan ili više javnih naručitelja s više od 

50 % i čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od vrijednosti europskog praga 

za nabavu usluga za decentralizirane javne naručitelje i koje su u vezi s ugovorima o 

radovima u smislu točke 1. ovoga stavka. 

(2) Javni naručitelj koji subvencionira ili sufinancira ugovore iz stavka 1. ovoga članka 

obvezan je osigurati primjenu ovoga Zakona, ako on sam ne dodjeljuje takav ugovor ili ako 

dodjeljuje taj ugovor u ime i za račun drugog subjekta. 

  

DJELJAK A   DODJELA UGOVORA POVEZANIM DRUŠTVIMA 

Članak 348. 

(1) Ovaj dio Zakona ne primjenjuje se na sklapanje ugovora koje sektorski naručitelj 

dodjeljuje povezanom društvu ili koje zajednički pothvat (joint venture) koji je osnovalo 

isključivo više sektorskih naručitelja u svrhu obavljanja sektorskih djelatnosti dodjeljuje 

društvu koje je povezano s jednim od tih sektorskih naručitelja, za nabavu: 



1. usluga, pod uvjetom da najmanje 80 % prosječnog ukupnog prometa povezanog društva 

tijekom prethodne tri godine, uzimajući u obzir sve usluge koje ono pruža, potječe od 

pružanja usluga sektorskom naručitelju ili drugim društvima s kojima je povezano 

2. robe, pod uvjetom da najmanje 80 % prosječnog ukupnog prometa povezanog društva, 

tijekom prethodne tri godine, uzimajući u obzir svu robu koju ono isporučuje, potječe od 

isporuke robe sektorskom naručitelju ili drugim društvima s kojima je povezano 

3. radova, pod uvjetom da najmanje 80 % prosječnog ukupnog prometa povezanog društva 

tijekom prethodne tri godine, uzimajući u obzir sve radove koje ono izvodi, potječe od 

izvođenja radova sektorskom naručitelju ili drugim društvima s kojima je povezano. 

(2) Ako zbog datuma kada je povezano društvo osnovano ili počelo obavljati djelatnosti ne 

postoje podaci o prometu za prethodne tri godine, dovoljno je da to društvo učini vjerojatnim 

postizanje prometa iz stavka 1. ovoga članka, osobito putem poslovnih projekcija. 

(3) Ako dva ili više društava povezanih sa sektorskim naručiteljem s kojim čine ekonomsku 

skupinu pruža iste ili slične usluge, robu ili radove, postoci se izračunavaju uzimajući u obzir 

ukupni promet koji potječe od pružanja usluga, isporuke robe ili izvođenja radova tih 

povezanih društava. 

Članak 349. 

(1) Povezano društvo u smislu članka 348. ovoga Zakona je svako društvo čiji se godišnji 

financijski izvještaji konsolidiraju s godišnjim financijskim izvještajima sektorskog 

naručitelja sukladno propisu kojim se uređuje područje računovodstva. 

(2) Ako se na subjekt iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje obveza konsolidiranja 

godišnjih financijskih izvještaja s godišnjim financijskim izvještajima sektorskog naručitelja, 

povezano društvo je svako društvo koje: 

1. može izravno ili neizravno biti podložno prevladavajućem utjecaju sektorskog naručitelja, 

ili 

2. može imati prevladavajući utjecaj na sektorskog naručitelja, ili 

3. je zajedno sa sektorskim naručiteljem pod prevladavajućim utjecajem drugog društva na 

temelju svojeg vlasništva, financijskog udjela ili na temelju pravila kojima su ta društva 

uređena. 

(3) Prevladavajući utjecaj u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka ima isto značenje kao u članku 

7. stavku 2. ovoga Zakona. 

Članak 350. 

Sektorski naručitelj obvezan je na zahtjev dostaviti Europskoj komisiji sljedeće informacije: 

nazive dotičnih društava ili zajedničkih pothvata, vrstu i vrijednost ugovora te dokaz da je 

odnos između društva ili zajedničkog pothvata i sektorskog naručitelja u skladu s uvjetima iz 

članaka 348. i 349. ovoga Zakona. 



ODJELJAK B   DODJELA UGOVORA O ZAJEDNIČKOM POTHVATU (JOINT VENTURE) ILI 

SEKTORSKOM NARUČITELJU KOJI ČINI NJEGOV SASTAVNI DIO 

Članak 351. 

Ako je zajednički pothvat (joint venture) osnovan s ciljem obavljanja sektorskih djelatnosti za 

razdoblje od najmanje tri godine te ako akt kojim je zajednički pothvat osnovan uvjetuje da 

sektorski naručitelji od kojih se on sastoji budu u njegovu sastavu najmanje isto toliko 

vremena, ovaj dio Zakona ne primjenjuje se na ugovore: 

1. koje dodjeljuje zajednički pothvat, koji je osnovalo isključivo više sektorskih naručitelja u 

svrhu obavljanja sektorskih djelatnosti, jednom od tih sektorskih naručitelja, ili 

2. koje dodjeljuje sektorski naručitelj zajedničkom pothvatu čiji je on sastavni dio. 

Članak 352. 

Sektorski naručitelj obvezan je na zahtjev dostaviti Europskoj komisiji sljedeće informacije: 

nazive dotičnih društava ili zajedničkih pothvata, vrstu i vrijednost ugovora te dokaz da je 

odnos između društva ili zajedničkog pothvata i sektorskog naručitelja u skladu s uvjetima iz 

članka 351. ovoga Zakona. 

ODJELJAK C   DJELATNOSTI IZRAVNO IZLOŽENE TRŽIŠNOM NATJECANJU I POSTUPOVNE 

ODREDBE KOJE SE NA NJIH ODNOSE 

Članak 353. 

(1) Ovaj Zakon ne primjenjuje se na dodjelu ugovora i provedbu projektnih natječaja 

namijenjenih za obavljanje sektorskih djelatnosti ako Republika Hrvatska ili sektorski 

naručitelj, nakon podnošenja zahtjeva iz članka 354. ovoga Zakona, mogu dokazati da je 

djelatnost koja se obavlja u Republici Hrvatskoj izravno izložena natjecanju na tržištima 

kojima pristup nije ograničen. 

(2) Dotična sektorska djelatnost može sačinjavati dio većeg sektora ili se može izvršavati 

samo u određenim dijelovima Republike Hrvatske. 

(3) Procjena tržišnog natjecanja iz stavka 1. ovoga članka provodi se u skladu s odredbama 

ovoga odjeljka i propisima kojima se regulira tržišno natjecanje. 

(4) Procjena tržišnog natjecanja provodi se uzimajući u obzir tržište za dotične djelatnosti i 

zemljopisno mjerodavno tržište sukladno stavcima 5. – 8. ovoga članka. 

(5) O izravnoj izloženosti djelatnosti tržišnom natjecanju odlučuje se na temelju kriterija koji 

su usklađeni s odredbama o tržišnom natjecanju Ugovora o funkcioniranju Europske unije. 

(6) Kriteriji iz stavka 5. ovoga članka mogu uključivati značajke dotičnih proizvoda ili usluga, 

postojanje alternativnih proizvoda ili usluga koje se smatraju zamjenjivima na strani ponude 

ili strani potražnje, cijene te stvarnu ili potencijalnu nazočnost više od jednog isporučitelja 

proizvoda ili pružatelja usluga. 



(7) Zemljopisno mjerodavno tržište, na čijoj se osnovi procjenjuje izloženost tržišnom 

natjecanju, predstavlja područje na kojemu dotični poduzetnici sudjeluju u ponudi i potražnji 

proizvoda ili usluga, na kojemu su uvjeti tržišnog natjecanja dovoljno homogeni i koje se 

može razlikovati od susjednih područja, posebno po tome što su uvjeti tržišnog natjecanja na 

tom području znatno drukčiji. 

(8) Pri procjeni posebno se uzima u obzir narav i obilježja dotičnih proizvoda ili usluga, 

postojanje ulaznih prepreka ili sklonosti kupaca, značajne razlike u tržišnim udjelima 

poduzetnika između dotičnog područja i susjednih područja, ili znatne razlike u cijenama. 

(9) Smatra se da pristup tržištu nije ograničen u smislu stavka 1. ovoga članka ako su propisi 

prava Europske unije preuzeti i primjenjuju se u Republici Hrvatskoj. 

(10) Ako se slobodan pristup određenom tržištu ne može pretpostaviti na temelju stavka 9. 

ovoga članka, mora se pružiti dokaz da je pristup dotičnom tržištu slobodan de facto i de iure. 


