
Obavijest dobavljačima Općine Vrsar - Orsera o obvezi izdavanja eRačuna od 

01.07.2019. 

Obavještavamo dobavljače da sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u 

javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 

2014/55/EU, od 01. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih 

računa (eRačuna) prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su 

nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave, te nabave 

putem narudžbenica.  

 Sukladno navedenom zakonu, Općina Vrsar - Orsera kao obveznik javne nabave 

odnosno naručitelj, od 01. srpnja 2019. godine ne smije zaprimati račune u papirnatom obliku 

niti smije po njima postupati tj. računi koji stignu u papirnatom obliku biti će vraćeni dobavljaču 

i isti neće moći biti plaćeni (ističemo da se ni skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom 

ne smatra e-računom).  

Jedini računi koji će se nakon 01.07.2019. godine moći prihvatiti kao pravovaljani su 

računi izdani u elektroničkom obliku sukladno europskoj normi poslani putem informacijskog 

posrednika i koji su dostavljeni putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi 

FINA u svojstvu centralnog informacijskog posrednika, a na koju su se dužni povezati ostali 

informacijski posrednici.  

Svaki dostavljeni eRačun mora sadržavati sve zakonske elemente sukladno važećim 

propisima. Sukladno čl.17. Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni 

elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 32/19.), prateće 

isprave (narudžbenice, otpremnice, ugovor, i sl.) izdaju se i razmjenjuju kao dio strukture 

eRačuna. Ukoliko su prateće isprave prevelike za upload ili zbog pravnih ili drugih stvarnih 

razloga ne mogu biti dio strukture eRačuna, mogu biti dostavljeni kao poštanska pošiljka, ali je 

onda isporučitelj/dobavljač dužan to navesti kao napomenu na eRačunu.  

Za izdavanje elektroničkih računa, izdavatelj eRačuna mora odabrati informacijskog 

posrednika. Informacijski posrednik Općine Vrsar - Orsera je FINA, a dobavljači mogu odabrati 

bilo kojeg registriranog informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj (FINA, 

Moj eRačun, Hrvatska pošta, Hrvatski telekom i drugi). Na koji način se otvara servis eRačun 

(jer ćete samo preko njega moći poslovati s Općinom Vrsar - Orsera kao obveznikom javne 

nabave) možete se dodatno informirati u poslovnici FINE ili kod drugih registriranih 

informacijskih posrednika.  
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