
 

 

 

 

eRAČUN OBAVEZAN U JAVNOJ NABAVI  

od 1.12.2018. svi sudionici javne nabave  su obvezni zaprimati elektroničke račune 

od 1.7.2019. svi sudionici javne nabave  su obvezni slati elektroničke račune 

 

Poštovani poslovni partneri, 

 Donesen je Zakon o izdavanju računa u javnoj nabavi. Iako se njegova primjena odnosi 

ponajprije na obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi, on utječe na izdavanje 

računa osoba koje nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, a koji se pojavljuju 

kao dobavljači naručitelja u sustavu javne nabave. Vrijeme pune primjene ovog Zakona 

je polovina 2019. godine, a do 1. prosinca 2018. godine svi obveznici primjene tog 

Zakona moraju se osposobiti za primanje e-računa. 

       Naime, obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi od 1. prosinca 2018. moraju 
zaprimiti i ne smiju odbiti eRačun, ako mu dobavljač pošalje takav račun. No, ne 

postoji obveza dobavljača da takvom primatelju izda eRačun. Dakle, dobavljač u 

sustavu javne nabave i dalje može do 1. srpnja 2019. izdavati svoje račune koje šalje 

obvezniku primjene Zakona o javnoj nabavi u papirnatom obliku. Od tada on to više 

neće moći raditi i svoje račune obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi morat će 

slati u obliku eRačuna. 

Za razmjenu papirnatih računa s takvim kupcima nakon 01.srpnja 2019. su propisane visoke 

novčane kazne. 

Na taj način osigurat će se uvjeti da naručitelji primaju i obrađuju strukturirane 

elektroničke račune koji su u skladu s europskom normom o elektroničkom izdavanju 

računa. 

Svaki dostavljeni račun mora sadržavati sve zakonske elemente i popratnu dokumentaciju 

(narudžbenica, otpremnica, troškovnik i sl. kao i broj narudžbenice tj. ugovora).  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_94_1817.html 
 

Za dostavu Vaših računa koristite e-mail: racuni©lucka-uprava-sdz.hr 



 

 
Iz Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi 

Osnovni elementi elektroničkog računa 

Članak 5. 

(1) Obvezni osnovni elementi elektroničkog računa jesu, među ostalim: 

1. oznake procesa i računa te vrijeme izdavanja računa (godina, mjesec i dan te sat i minuta) 
2. razdoblje koje račun obuhvaća 
3. podaci o prodavatelju 
4. podaci o kupcu 
5. podaci o primatelju plaćanja 
6. podaci o poreznom predstavniku prodavatelja 
7. upućivanje na ugovor 
8. detalji o isporuci 
9. upute za plaćanje 
10. podaci o naknadama ili davanjima 
11. podaci o stavkama na računu 
12. ukupni iznos računa 
13. raščlanjeni prikaz PDV-a. 

 

(2) Osim elemenata iz stavka 1. ovoga članka, elektronički račun mora sadržavati i druge podatke koje zahtijevaju 
posebni porezni propisi kojima se uređuje izdavanje određene vrste računa te propisi kojima se uređuje računovodstvo 
poduzetnika. 

(3) Čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva, uz prethodnu suglasnost čelnika 
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove financija, pravilnikom propisuje tehničku specifikaciju, semantički 
podatkovni model, sintaksu i sintaktička pravila elemenata iz stavaka 1. i 2. ovoga članka. 

 

Novčane kazne 

Članak 14. 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna 
pravna osoba – naručitelj ako: 

1. u izvršenju ugovora o javnoj nabavi zaprima i obrađuje elektroničke račune i prateće isprave koji nisu sukladni 
europskoj normi i njezinim ispravcima, izmjenama i dopunama (članak 4.) 

2. u izvršenju ugovora o javnoj nabavi ne zaprima ili ne obrađuje elektroničke račune i prateće isprave (članak 6. 
stavak 1.) 

3. u izvršenju ugovora o javnoj nabavi izvrši plaćanje elektroničkog računa koji nije sukladan odredbama ovoga 
Zakona (članak 6. stavak 1.) 

4. kao izdavatelj eRačuna, ne izdaje elektroničke račune (članak 7.). 

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i 
odgovorna osoba prekršajno odgovorne pravne osobe iz stavka 1. ovog članka. 

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba 
državnog tijela koji je javni naručitelj ako: 

1. u izvršenju ugovora o javnoj nabavi zaprima i obrađuje elektroničke račune i prateće isprave koji nisu sukladni 
europskoj normi i njezinim ispravcima, izmjenama i dopunama (članak 4.) 

2. u izvršenju ugovora o javnoj nabavi ne zaprima ili ne obrađuje elektroničke račune i prateće isprave (članak 6. 
stavak 1.) 

3. u izvršenju ugovora o javnoj nabavi naručitelj izvrši plaćanje elektroničkog računa koji nije sukladan odredbama 
ovoga Zakona (članak 6. stavak 1.) 

4. kao izdavatelj eRačuna, ne izdaje elektroničke račune (članak 7.). 

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba – 
informacijski posrednik koji pruži uslugu zaprimanja ili izdavanja/slanja elektroničkog računa koji nije sukladan odredbama 
ovoga Zakona odnosno ako pruža usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa i pratećih isprava, koji nisu u skladu s 
europskom normom (članak 3. točka 4.). 

 


