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Predmet: IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 
 
 
Naručitelj, OPĆINA KOSTRENA, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena, OIB: 32131316182, planira pokrenuti otvoreni 
postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu građevinsko obrtničkih radova na IZGRADNJI I 
OPREMANJU GRAĐEVINE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U URINJU – OPĆINA KOSTRENA, evidencijski broj 
Naručitelja JN-324.3/01-2019. 

U skladu s člankom 198. stavkom 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Naručitelj je dana 4. travnja 2019. 
godine na mrežnim stranicama sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave stavio na prethodno 
savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Dokumentaciju o nabavi koja između ostalog 
sadržava: 

− Opis predmeta nabave, 
− Tehničke specifikacije, 
− Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, 
− Kriterije za odabir ponude, 
− Troškovnik radova 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je 6 (šest) dana, računajući od 
dana objave dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na 
internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave, odnosno od dana 4. travnja 2019. godine do 
10. travnja 2019. godine.  

Zainteresirani gospodarski subjekti mogli su, u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja, svoje primjedbe i 
prijedloge na objavljenu Dokumentaciju o nabavi pripremljenu za prethodno savjetovanje dostaviti Naručitelju 
putem sustava EOJN. 

Sukladno navedenom dana 9. travnja 2019. godine zaprimljena je jedna primjedba – zahtjev za izmjenom 
dijela Dokumentacije o nabavi – kriteriji objavljen pod brojem 4.1.3 i 4.1.3.1.. Naime podnositelj zahtjeva 
smatra da su uvjeti tehničke i stručne sposobnosti u kriterijima za odabir isključujući obzirom da se od 
ponuditelja traže dokaze o gradnji isključivo infrastrukturnih objekata te smatraju da gradnja reciklažnog 
dvorišta ne spada u to. 



Primjedba – zahtjev gospodarskog subjekta se prihvaćate će se u tom smislu Dokumentacija o nabavi 
izmijeniti na način da se osim građevina infrastrukturne namjene kao dokazi o sposobnosti gospodarskog 
subjekta mogu dostaviti i dokazi o gradnji drugih građevina. 

 

Sažetak tijeka prethodnog savjetovanja:  
− Datum početka prethodnog savjetovanja: 4. travnja 2019. 
− Datum završetka prethodnog savjetovanja: 10. travnja 2019. 
− Naručitelj tijekom savjetovanja nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. 
− Zaprimljena je jedna primjedba – zahtjev gospodarskog subjekta. 
− Primjedba – zahtjev gospodarskog subjekta za izmjenom Dokumentacije o nabavi se prihvaća.  

 
U skladu s navedenim, izvješćuje se da tijekom razdoblja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim 
gospodarskim subjektima zaprimljena jedna primjedba na objavljenu Dokumentaciju o nabavi stavljenu na 
prethodno savjetovanje, te je ista prihvaćena. U skladu s tim izmijeniti će se dio Dokumentacije o nabavi.  

 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Općine Kostrena:    Martina Zekić, v.r.  
Edgar Margan, v.r. 
Iva Mičetić, v.r. 
Dario Modrić, v.r. 

 

 

 

U skladu s člankom 198. stavkom 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i člankom 11. Pravilnika o planu nabave, registru  ugovora, 
prethodnom  savjetovanju  i  analizi tržišta u javnoj nabavi (NN broj 101/17), Naručitelj ovo Izvješće o provedenom prethodnom 
savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja na raspolaganje na internetskim stranicama sustava Elektroničkog 
oglasnika javne nabave. 
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