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KLASA:  406-01/19-03/34 
URBROJ:  535-03-01/5-20-38 
 
Zagreb, 29. srpnja 2020. godine 
 
Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), naručitelj, 
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, nastavno na Nacrt dokumentacije o nabavi (u 
daljnjem tekstu: Nacrt dokumentacije) za nabavu usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj 
mreži i opreme za korištenje tih usluga, objavljenog 15. srpnja 2020. godine u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH) i na internetskim 
stranicama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (u daljnjem tekstu: Središnji ured), 
objavljuje 
 
 

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU 
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima započelo je 15. srpnja 2020. 
godine, a rok za dostavu prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata bio je do 22. srpnja 2020. 
godine. Zainteresirani gospodarski subjekti su svoje primjedbe i prijedloge  iskazali putem EOJN RH 
i dostavom na adresu elektroničke pošte..  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Naručitelj: Republika Hrvatska, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 
Adresa: Ulica Ivana Lučića 8, 10000 Zagreb 
OIB:  17683204722 
 
Evidencijski broj nabave: 01/2020 
 
Opis predmeta nabave: 
Predmet nabave je nabava usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i opreme za 
korištenje tih usluga temeljem iskazanih potreba korisnika, te u svemu sukladno tehničkim 
specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenim u Dokumentaciji o nabavi. 
 
CPV oznaka i naziv: 64200000-8 Telekomunikacijske usluge 
    64212000-5 Usluge mobilne telefonije 
    30237131-6 Elektroničke kartice 
    32252000-4 GSM telefoni 
 
Datum početka prethodnog savjetovanja: 15. srpnja 2020. godine. 
 
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 22. srpnja 2020. godine. 
 
U roku za dostavljanje prijedloga zaprimljen je jedan upit gospodarskog subjekta, a jedan upit 
gospodarskog subjekta je zaprimljen van roka. Kako bi  omogućio što veće tržišno nadmetanje te 
poštujući načela provođenja učinkovite javne nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih 
sredstava naručitelj ga je uzeo u razmatranje. 
 
Sastanci tijekom savjetovanja: tijekom savjetovanja naručitelj je održao dva sastanka sa 
zainteresiranim gospodarskim subjektima. 
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Zaprimljene primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata:  
 

1. Gospodarski subjekt: 
 

„TIP D1/D2/D3 - S obzirom da je životni ciklus puno dulji od mobilnih uređaja, dostupan 
portfelj svodi se u pravilu na 1, rijetko na 2 uređaja po svakoj kategoriji. S obzirom na 
navedeno, molimo da se razmotri zahtjev da su unutar svake od navedenih grupa uređaja 
ponudi 1 uređaj.“ 
 
Naručitelj: 
Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta, te će sukladno istom izmjeniti Prilog 4 
Dokumentacije pod nazivom: „GRUPA 1 Tehničke specifikacije uređaja“ i Prilog 5 
Dokumentacije pod nazivom: „GRUPA 2 Tehničke specifikacije uređaja“. 
 

2. Gospodarski subjekt: 
 

„TIP D3 – jedna od traženih karakteristika je podrška za USB storage. Prateći zahtjeve tržišta 
unazad zadnjih par godina, podrška za USB storage kod ovakvog tipa uređaja je postala 
zanemariva te su sami proizvođači prestali nuditi uređaje s podrškom za USB storage. 
Sukladno navedenom, molim da se razmotri zahtjev da navedena karakteristika ne bude 
uvjet za odabir uređaja.“ 
 
Naručitelj: 
Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta, te će sukladno istom izmijeniti Prilog 4 
Dokumentacije pod nazivom: „GRUPA 1 Tehničke specifikacije uređaja“ i Prilog 5 
Dokumentacije pod nazivom: „GRUPA 2 Tehničke specifikacije uređaja“. 
 

3. Gospodarski subjekt: 
 

„TIP D1/D2 Zbog izuzetno malog izbora dostupnih uređaja koji trenutno podržavaju i 
očekivanja da će se navedena funkcionalnost u budućnosti potpuno izgubiti, molimo da se 
briše: Funkcionalnost proširenja Micro SD karticom.“ 
 
Naručitelj: 
Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta, te će sukladno istom izmijeniti Prilog 4 
Dokumentacije pod nazivom: „GRUPA 1 Tehničke specifikacije uređaja“ i Prilog 5 
Dokumentacije pod nazivom: „GRUPA 2 Tehničke specifikacije uređaja“. 
 

4. Gospodarski subjekt: 
 

„U dijelu DON, str 24: koji se odnosi na ugovor čl. 31. Sklapanje/raskid ugovora o javnoj 
nabavi, „Prijedlog ugovora izradit će korisnik i dostaviti odabranom ponuditelju. Korisnik i 
odabrani ponuditelj su dužni u roku od 5 (pet) dana usuglasiti tekst ugovora“, molimo izmjenu 
na 10 (deset) dana za usuglašavanje ugovora, umjesto navedenih 5 dana.“ 
 
Naručitelj: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta, te će sukladno istom izmijeniti 
navedeni odlomak na str. 24. točke 31. Dokumentacije. 
 

5. Gospodarski subjekt: 
 

„U dijelu PRILOG 3. Tehničke specifikacije usluga molimo izmjenu pod točkama 2.1 i 2.2. 
alineja 2: „Uporaba 2G, 3G i 4G tehnologija u govornim i mješovitim uslugama (GSM, EDGE, 
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GPRS, UMTS, HSPA, LTE) uz pokrivenost 2G, 3G i 4G signalom – minimalno 95% 
populacijske pokrivenosti u vanjskom okruženju i minimalno 75% teritorijalne pokrivenosti u 
vanjskom okruženju, uz mogućnost prilagodbe tehnologije sukladno razvoju, pod uvjetom da 
kvaliteta isporučene usluge bude ista ili viša.“, te pod točkom 2.2 alineja 1 brisanje pobrojanih 
tehnologija u zagradi (GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE).“ 
 
Naručitelj: 
Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta, te će sukladno istom izmijeniti Prilog 3 
Dokumentacije pod nazivom: „Tehničke specifikacije usluga“. Dodatno, Naručitelj radi 
ujednačenja Dokumentacije, na isti način mijenja samoinicijativno mijenja i dodatne točke i 
alineje. 
 

6. Gospodarski subjekt: 

 
 „U Prilogu 3 - Tehničke specifikacije usluga (dalje u tekstu: Prilog 3), u točki 2.1. naručitelj 
je propisao opće zahtjeve vezane uz govorne i mješovite usluge. Kao jedan od minimalnih 
tehničkih zahtjeva za Grupe 1 i 2, propisano je da je ponuditelj obvezan omogućiti 
upozorenje o dostignutoj potrošnji na 80% i obavijest o iskorištenju usluge na 100% 
ugovorene tarife i to za Tarife 2 i 3.  
U odnosu na navedeno, ističe se kako su operatori javnih komunikacijskih usluga (dalje u 
tekstu: operatori) u obvezi pravovremeno obavijestiti svoje korisnike o iskorištenosti 
ugovorenog iznosa tarifnog paketa, tarifnog modela i tarifne opcije sukladno onome što su 
korisnici ugovorili te su istovremeno obvezni svojim korisnicima na njihov zahtjev omogućiti 
u svako vrijeme besplatnu provjeru informacije o potrošnji javne komunikacijske usluge 
(tarifnog paketa, tarifnog modela i tarifne opcije).  
Uzevši u obzir navedene obveze operatora propisane Pravilnikom o načinu i uvjetima 
obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga kao i mogućnost 
korisnika da u svakom trenutku putem korisničkih portala i/ili slanjem SMS poruka 
samostalno provjere informacije o potrošnji, predlaže se izmjena navedenog minimalnog  
tehničkog uvjeta na način da je ponuditelj obvezan omogućiti upozorenje o dostignutoj 
potrošnji na 100% i obavijest o iskorištenju usluge na 100% ugovorene tarife i to za Tarife 2 
i 3.“ 
 
Naručitelj: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta, obzirom da izvještavanje na 80% 
potrošnje ima korisnu funkciju upozorenja korisnika o skorom dostizanju jedinica ili GB 
obuhvaćenim tarifom. 
 

7. Gospodarski subjekt: 
 
„Prilogom 3 – točkom 2.2. naručitelj je propisao Opće zahtjeve glede podatkovnih usluga. 
Kao jedan od minimalnih tehničkih zahtjeva za Grupe 1 i 2, propisano je da je ponuditelj 
obvezan omogućiti upozorenje o dostignutoj potrošnji na 80% i 95% i obavijest o 
iskorištenju usluge na 100% ugovorene tarife.  
U odnosu na navedeno i uzevši u obzir činjenicu da su operatori u obvezi postupati u 
skladu sa svojim obvezama na način obrazložen u točki 1. ovog dopisa, predlaže se 
izmjena navedenog minimalnog tehničkog zahtjeva na način da je ponuditelj obvezan 
omogućiti upozorenje o dostignutoj potrošnji na 100% i obavijest o iskorištenju usluge na 
100% ugovorene tarife.“ 
 
Naručitelj: 
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta, te uklanja obvezu slanja 
obavijesti o dostignutoj potrošnji od 95%  a ostavlja slanje obavijesti na 80% obzirom da 
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slanje obavijesti na 80% potrošnje je dovoljno  upozorenje korisnika o skorom dostizanju MB 
obuhvaćenim tarifom. 
 

8. Gospodarski subjekt: 
 
„Prilogom 3., točkom 3. (Opis Tarifa i opcija) naručitelj je propisao kako je obračunska 
jedinica u svim tarifama i za potrošnju izvan tarife za sve govorne pozive 1 sekunda (s) za 
govorni promet, za SMS i MMS jedna poruka, a za podatkovnu uslugu u nacionalnom i 
međunarodnom prometu je 10 kilobajta (kB) po spajanju, a nakon prekida podatkovnog 
prijenosa podataka (prekid sesije), količina iskorištenog podatkovnog prometa zaokružuje 
se na 10 kilobajta (kB).  
Prvenstveno, ističe se naručitelju kako je nužno napraviti razliku obračunskih jedinica za 
prijenos podataka u Republici Hrvatskoj i u Europskom gospodarskom prostoru (dalje u 
tekstu: EEA) s jedne strane, te razliku obračunskih jedinica za prijenos podataka izvan 
prostora EEA-a. Naime, za razliku od područja Republike Hrvatske i područja EEA, troškovi 
podatkovnog prometa u roamingu izvan područja EEA su iznimno visoki. Navedeno iz 
razloga jer isti nisu zakonodavno regulirani (za razliku od troškova podatkovnog prometa u 
Republici Hrvatskoj i u EEA-a) te zbog načina na koji je postavljena mreža, a iz kojih 
razloga je i opravdano propisivanje obračunske jedinice za prijenos podataka 10 kilobajta 
(kB) po spajanju.  
S druge strane, za područje EEA i Republike Hrvatske, operatori imaju mogućnost 
omogućiti manje obračunske jedinice za podatkovne usluge. Propisivanje manje 
obračunske jedinice za podatkovnu uslugu za naručitelja znači povoljnije pružanje usluge iz 
razloga jer manje obračunske jedinice znače i niže konačne obračunske troškove za 
podatkovni promet.  
Uzevši u obzir navedeno, za područje Republike Hrvatske i područje EEA predlaže se 
izmjena obračunske jedinice na način da obračunska jedinica za prijenos podataka u 
Hrvatskoj i u inozemstvu u EEA iznosi 1 Byte. „ 
 
Naručitelj: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te sukladno tome mijenja na 
odgovarajući način Dokumentaciju o nabavi.  
 

9. Gospodarski subjekt: 
 
„Prilogom 3., točkom 3. (Opis Tarifa i opcija), naručitelj je propisao da tijekom čitavog 
razdoblja korištenja tarifa u Grupi 1 i u Grupi 2 predmeta nabave: govornih, mješovitih i 
podatkovnih usluga (Troškovnik Tablica 1.1) te podatkovnih usluga (Troškovnik Tablica 
1.2), korisnik može za pretplatnički broj ugovoriti aktivaciju dodatne opcije pod nazivom 
„Reaktivirajuća Data Tarifa 1 GB“. Naručitelj je dodatno propisao da se tom opcijom po 
isteku podatkovnog prometa po maksimalnoj brzini iz tarife te potvrdom SMS-om strane 
korisnika pretplatničkog broja, dodjeljuje 1 GB podatkovnog prometa po maksimalno 
dostupnoj brzini.  
Imajući u vidu zaštitu naručitelja u postupcima javne nabave od neplaniranih troškova i 
uzevši u obzir velik broj krajnjih korisnika – fizičkih osoba, operatori najčešće kao uvjet 
aktivacije dodatnih opcija uvjetuju da se iste mogu aktivirati isključivo na zahtjev odgovorne 
ili ovlaštene osobe koju je za navedeno imenovao naručitelj. Dodatno, aktivacija dodatnih 
opcija je omogućena i putem korisničkih portala ponuditelja (kojima pristup opet ima samo 
ovlaštena osoba određena za navedeno od strane naručitelja) ili slanjem zahtjeva putem 
elektroničke pošte (opet od strane za to ovlaštene osobe).  
S obzirom na navedeno, predlaže se izmjena dijela DoN na način da se ne predviđa 
potreba potvrde SMS-om od strane korisnika pretplatničkog broja.“ 
 
 



 

REPUBLIKA HRVATSKA 
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 

Izvješće o prethodnom savjetovanju 

 

Stranica 5 od 5 

Naručitelj: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Kontrolu opcije aktiviranja 
Reaktivirajuće tarife/Obnavljajuće opcije Korisnik ima pri sklapanju ugovora, a dodatno 
Korisnik ima mogućnost ograničenja potrošnje za svoje djelatnike propisivanjem iznosa iznad 
kojeg troškove privatno plaća korisnik pretplatničkog broja. 
 

10. Naručitelj samoinicijativno mijenja: 
 

• Mijenja točku 12.1. Dokumentacije dodajući link na kojem se mogu preuzeti Izjave 
vezane za osnove isključenja gospodarskih subjekata, 
  

• Mijenja naziv „Reaktivirajuće opcije od 1 GB“ u naziv „Obnavljajuća opcija od 1 GB“ 
u Prilozima 3., 6. i 7. ,  

 

• Prilog 3 Dokumentacije pod nazivom: „Tehničke specifikacije usluga“ u onom dijelu 
koji se odnosi na opciju „Reaktivirajuća Data Tarifa 1 GB“ (Obnavljajuća Dana opcija 
od 1 GB), 

 

• Prilog 3 Dokumentacije vezano uz izvještavanje o prenesenim jedinicama i 
podatkovnom prometu u najvećoj brzini. 

 
 
 
 


