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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:    
103-03-21-VV 
 
Predmet nabave:   
Opskrba električnom energijom 
 
Datum početka prethodnog savjetovanja: 09.09.2021.g. 
 
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 15.09.2021.g. 
 

Naručitelj je putem objavljenih dokumenata na prethodnom savjetovanju u Elektroničkom oglasniku javne 
nabave RH, dana 09.09.2021.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 15.09.2021.g.), Naručitelj je zaprimio 
1 (jedan) prijedlog u vezi s nacrtom dokumentacije o nabavi. 
 
PITANJE/PRIJEDLOG glasi: 
 
„Sukladno članku 198. Stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), predlažemo da se dokumentacija 
o nabavi izmjeni odnosno upotpuni u sljedećim navodima: 
 
U točci  2.7. Rok početka i završetka izvršenja ugovora navedeno je sljedeće: 
“Okvirni sporazum i prvi godišnji ugovor u pisanom obliku Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti 
najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru. Ugovor stupa na snagu onog dana 
kada ga potpiše posljednja ugovorna strana te je na snazi do izvršenja svih obaveza ugovornih strana. 



Odabrani ponuditelj je obvezan započeti s isporukom električne energije po sklapanju prvog 
godišnjeg ugovora o javnoj nabavi.” 
 
Molimo promjeniti iznad navedeno u sljedeći navod: 
„Isporuka robe (električne energije) započet će nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi između 
naručitelja i odabranog gospodarskog subjekta (ponuditelja), kao ugovaratelja (opskrbljivača), te nakon 
što ugovaratelj   zaprimi od operatera distribucijskog, odnosno, prijenosnog sustava pisanu suglasnost o 
usklađenosti ugovora o javnoj nabavi s ugovorom o korištenju mreže kojeg je naručitelj sklopio s 
operaterom distribucijskog, odnosno, prijenosnog sustava za sva obračunska mjerna mjesta naručitelja, 
odnosno potvrdu o usklađenosti podataka u smislu važećih pravila o promijeni opskrbljivača.“ 
 
 
ODGOVOR  NARUČITELJA: 
 

Sukladno čl. 312. st.1. ZJN 2016 rok za sklapanje ugovora iznosi 30 dana od dana izvršnosti odluke o 
odabiru. Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta u vezi odredbi isporuke robe 
(električne energije). 
 
 
 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu  
      


