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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:    
51-04-21-VV 
 
Predmet nabave:   
Energetska učinkovitost javne rasvjete Grada Crikvenice 
 
Datum početka prethodnog savjetovanja: 04.03.2021.g. 
 
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 10.03.2021.g. 
 

Naručitelj je putem objavljenih dokumenata na prethodnom savjetovanju u Elektroničkom oglasniku javne 
nabave RH, dana 04.03.2021.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. U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje (do dana 10.03.2021.g.), Naručitelj je zaprimio 
1 (jedan) prijedlog u vezi s nacrtom dokumentacije o nabavi. 
 
PITANJE/PRIJEDLOG glasi: 
 
„Poštovani,  
Dana 04.03.2021. Grad Crikvenica je u EOJN objavio savjetovanje za „Energetsku učinkovitost javne 
rasvjete“ (Oznaka/broj: 51-04-21-VV-1).  
Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi molimo da razmotrite sljedeći prijedlog i da temeljem 
njega izmijenite dokumentaciju za nadmetanje da se na predmetno nadmetanje može javiti veći broj 
kvalitetnih ponuditelja.  



Naime, kako i Grad navodi da je na samu dokumentaciju utjecala COVID-19 pandemija, tako je i na 
samo tržište i poslove u zadnjoj i ovoj tekućoj godini utjecala na količinu pokretanja projekata nabave 
energetski učinkovite javne rasvjete u RH.  
Inače uobičajeni uvjeti koji vrijede u „normalnom“ poslovanju nažalost se ne mogu koristiti u ovom 
„novom normalnom“ te stoga predlažemo da se izmijeni uvjet definiran u točki „4.2.1.Tehnička 
sposobnost u pogledu izvršenih poslova“ koji se odnosi na to da gospodarski subjekt mora dokazati 
da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini 
isporučio robu istu ili sličnu predmetu nabave i da zbroj vrijednosti (bez PDV-a) najviše tri isporuka 
robe mora biti minimalno u visini procijenjene vrijednosti ove nabave.  
Predlažemo da se sukladno načelima tržišnog natjecanja i jednakog tretmana smanje traženi uvjeti na 
sljedeći način: „Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne 
nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini isporučio robu istu ili sličnu predmetu nabave. 
Zbroj vrijednosti (bez PDV-a) najviše tri isporuka robe mora biti minimalno u visini 50% procijenjene 
vrijednosti ove nabave.“ 
 
 
ODGOVOR  NARUČITELJA: 
 

Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
 
Grad Crikvenica je pažnjom dobrog gospodarstvenika izradio dokumentaciju za nabavu na način da se 
što je moguće više smanji potencijalni rizik nabave u vrijeme COVID-19 pandemije. Na isti način 
sagledavajući i probleme ponuditelja i njihovu nemogućnost obavljanja poslova i smanjenja objavljenih 
nadmetanja za energetski učinkovitu rasvjetu u RH tijekom pandemije, Grad Crikvenica prihvaća 
navedeni prijedlog, jer na taj način očekuje veći broj kvalitetnih ponuda, i samim tim i kvalitetnije i povoljnije 
isporučeno rješenje. 
 
Dokumentaciju o nabavi: „,Energetska učinkovitost javne rasvjete Grada Crikvenice“ 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  
      


