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Temeljem čl. 198. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) i čl. 9., 10. i 11. Pravilnika o planu nabave, 
registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN br. 101/17, 144/2020) 
utvrđuje se slijedeće  
 

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA 
 ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM  

SUBJEKTIMA 
Naziv i OIB naručitelja:    
Grad Crikvenica, K. Tomislava 85, 51260 Crikvenica, OIB: 81687755716 
 
Evidencijski broj nabave:    
22-03-21-MV 
 
Predmet nabave:   
Održavanje nerazvrstanih cesta  
 
Datum početka prethodnog savjetovanja: 11.01.2021.g. 
 
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 21.01.2021.g. 
 

Naručitelj je putem objavljenih dokumenata na prethodnom savjetovanju u Elektroničkom oglasniku javne 
nabave RH, dana 11.01.2021.g., pozvao neovisne stručnjake,  odnosno sudionike na tržištu, da svojim 
savjetima (primjedbe i prijedlozi) vezano uz predmet nabave pomognu u provedbi postupka nabave te 
izradi dokumentacije. 
 
Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim 
subjektima. Naručitelj je dana 15.01.2021.g. izmijenio nacrt Dokumentacije o nabavi u kojem je učinio 
izmjene koje se tiče promjene roka trajanja sklopljenog ugovora i promjene procijenjene vrijednosti 
nabave, te se je sukladno tim izmjenama izvršila promjena nacrta Dokumentacije o nabavi i troškovnika. 
Naručitelj je izmijenio rok trajanja ugovora iz tri godine u jednu godinu, te sukladno tome i procijenjenu 
vrijednost nabave, budući da se radi o količinama koje je teško predvidjeti u iduće tri godine. 
 
Zbog prethodno navedenog, Naručitelj je produljio razdoblje trajanja prethodnog savjetovanja do dana 
21.01.2021.g. 
U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje (do dana 21.01.2021.g.) Naručitelj nije zaprimio upute, 
primjedbe i prijedloge zainteresiranih subjekata vezano uz dokumentaciju o nabavi i troškovnik, koji su 
stavljeni na raspolaganje za predmetni postupak javne nabave. 
 



Dokumentaciju o nabavi: „,Održavanje nerazvrstanih cesta“ zajedno sa troškovnikom i cjelokupnom 
dokumentacijom, Naručitelj će  objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN RH), stoga se 
obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu cjelokupnu dokumentaciju za 
predmetnu nabavu putem EOJN RH te će ista biti mjerodavna u postupku javne nabave. 
 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu  
      


