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KLASA: 406-01/18-03/17 
URBROJ: 535-08/01-19-38 
 
Zagreb, 18. veljače 2019. godine 
 
Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članka 11. 
Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj 
nabavi (Narodne novine, broj 101/17), naručitelj, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 
objavljuje: 
 

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU 
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU GORIVA 

 
 
Naručitelj: Republika Hrvatska, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 
Adresa: Ulica Ivana Lučića 8/II, 10000 Zagreb 
OIB:  17683204722 
 
Evidencijski broj nabave: 2/2019 
 
Opis predmeta nabave 
Predmet nabave je opskrba prirodnim plinom za potrebe korisnika središnje javne nabave te u 
svemu sukladno tehničkim karakteristikama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u 
Dokumentaciji o nabavi. 
 
CPV oznaka: 09123000-7 Prirodni plin 
 
Datum početka prethodnog savjetovanja: 09. siječnja 2019. godine 
 
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 23. siječnja 2019. godine 
 
Sastanci tijekom savjetovanja: tijekom savjetovanja Naručitelj je održao sastanak sa 
zainteresiranim gospodarskim subjektima. 
 

Primjedbe ili prijedlozi gospodarskih subjekata: 

 
1. Gospodarski subjekt 

 
Zainteresirani gospodarski subjekt dostavio je prijedlog da se distribucijsko područje određenog 
energetskog subjekta stavi u zasebnu grupu predmeta nabave. Navodi da se, uzimajući u obzir 
svoje kapacitete, nije u mogućnosti natjecati na drugim distribucijskim područjima. 
 

Odgovor Naručitelja:  
 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te se grupa 8. distribucijsko područje 
energetskih subjekata DUKOM PLIN d.o.o., IVAPLIN d.o.o., PLIN VRBOVEC d.o.o. i ZELINA – 
PLIN d.o.o. razdvaja na dvije grupe predmeta nabave i to distribucijsko područje energetskih 
subjekata IVAPLIN d.o.o., PLIN VRBOVEC d.o.o. i ZELINA – PLIN d.o.o. i distribucijsko područje 
energetskog subjekta DUKOM PLIN d.o.o. 
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2. Gospodarski subjekt 
 
Zainteresirani gospodarski subjekt navodi da je u nacrtu Dokumentacije o nabavi predmet nabave 
podijeljen na grupe s time da su u grupi navedena i po dva distribucijska područja. Smatra da bi 
bilo svrsishodnije da se grupe koncipiraju po distribucijskim područjima. Navodi da svaki operator 
distribucijskog sustava (distributer) ima svoje iznose tarifnih stavki za distribuciju. 
 

Odgovor Naručitelja:  
 
Naručitelj navodi da su troškovnici koncipirani na način da u slučaju kada grupa predmeta nabave 
obuhvaća dva ili više distribucijskih područja, troškovnik sadrži iznose tarifnih stavki za distribuciju 
ovisno o operateru distribucijskog sustava po pojedinom distribucijskom području. Naime, 
navedeno nije razlog za dodatnu podjelu predmeta nabave na grupe budući da se iznosi tarifnih 
stavki za distribuciju u troškovniku navode odvojeno. 
 
 
3. Gospodarski subjekt 

 
Zainteresirani gospodarski subjekt navodi da je za potrebe ovog postupka javne nabave, 
jednostavnosti i lakše usporedivosti ponuda navedeno da sva mjerna mjesta pripadaju neposlovnoj 
upotrebi ali da to nije u cijelosti vjerodostojan niti točan podatak. Naime, pojedini korisnici su zbog 
sekundarne djelatnosti evidentirani kao obveznici PDV-a i tu se javlja problem jer područje 
trošarina i točno razvrstavanje podliježe nadzoru Carinske Uprave. Subjekt navodi da je trošarinski 
obveznik temeljem postojećeg Zakona odgovoran i mora znati da li se energent koristi za 
neposlovnu uporabu ili samo za poslovnu uporabu te da se susreće sa primjerima kada se prirodni 
plin koristi za mješovitu uporabu pri čemu krajnji kupac mora dati podatak u kojem omjeru koristi 
prirodni plin za koju uporabu. Slijedom navedenoga, gospodarski subjekt predlaže da je nužno da 
se kod zaključivanja okvirnog sporazuma i/ili pojedinačnih ugovora, obzirom na dosadašnju 
otežanu komunikaciju sa krajnjim korisnicima, svaki krajnji korisnik obveže da trošarinskom 
obvezniku (odabranom opskrbljivaču plina) dokumentira svoj status ukoliko je on drugačiji od 
onoga što je navedeno u Dokumentaciji postupka.  
 

Odgovor Naručitelja:  
 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te se točka 10. Dokumentacije o nabavi 
nadopunjuje na način da se u četvrtom odlomku iza rečenice koja glasi: „Točan broj mjesta kao i 
točne lokacije isporuke predmeta nabave utvrditi će se prilikom sklapanja pojedinačnih ugovora o 
javnoj nabavi“ dodaje rečenica: „U slučaju da korisnik ne koristi predmet nabave samo za 
neposlovnu uporabu, obvezan je odabranom ponuditelju prilikom sklapanja pojedinačnog ugovora 
dokumentirati svoj status.“  
 
 
Naručitelj je samostalno u odnosu na Dokumentaciju objavljenu na prethodnom savjetovanju 
izmijenio sljedeće: 
 

1. U točki 1. Dokumentacije mijenja se prvi odlomak te isti sada glasi: 
 
Temeljem Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, u daljnjem tekstu: Zakon o 
javnoj nabavi), članka 27. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih 
tijela državne uprave (Narodne novine, broj 93/16. i 104/16.), članka 12. stavak 1. Uredbe o 
unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (Narodne 
novine, broj 59/17), Odluke o nabavnim kategorijama (Narodne novine, broj 64/16), Odluke 
Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu 
nabavu za provedbu postupka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu 
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obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za 
središnju javnu nabavu, KLASA: 022-03/16-04/171, URBROJ: 50301-05/05-16-2 od 23. 
lipnja 2016. godine (Narodne novine, broj 62/16) i Odluke Vlade Republike Hrvatske o 
davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu 
postupka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. 
stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu 
nabavu, KLASA: 022-03/19-04/54, URBROJ: 50301-25/27-19-2 od 14. veljače 2019. 
godine (Narodne novine, broj 16/19) Središnji državni ured za središnju javnu nabavu kao 
naručitelj (u daljnjem tekstu: naručitelj) provodi otvoreni postupak javne nabave opskrbe 
prirodnim plinom, s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom 
za obveznike središnje javne nabave i javne naručitelje temeljem Odluke Vlade RH (u 
daljnjem tekstu: korisnici), a koji su navedeni u Prilogu 4. Dokumentacije. 
 

2. U točki 6. Dokumentacije, kod pojašnjenja grupa na distribucijskom području Gradske 
plinare Zagreb d.o.o. Zagreb II. Gradska četvrt Gornji grad dopunjuje se sa nazivom 
Medveščak. 
 

3. U točki 25. Dokumentacije, naručitelj briše dio teksta drugog odlomka na način da ga 
usklađuje s navedenom tablicom prikaza kriterija te drugi odlomak točke 25. sada glasi: 
„Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se na temelju kriterija cijene i kriterija kvalitete, a 
koji se odnosi na rok rješavanja prigovora korisnika.“ Nadalje, kod obrazloženja kriterija rok 
rješavanja prigovora korisnika naručitelj dopunjuje dio rečenice na način da ista sada glasi: 
„Maksimalan broj bodova dodijelit će se za ponuđeni rok rješavanja prigovora od 1 do 5 
dana.“ 
 

4. U točki  28. Dokumentacije, dodaje se rečenica koja glasi: „Okvirni sporazum prestaje 
istekom roka na koji je sklopljen ili izvršenjem. Okvirni sporazum je izvršen u trenutku kada 
ukupna plaćanja bez PDV-a, na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju tog okvirnog 
sporazuma, dosegnu iznos procijenjene vrijednosti grupe predmeta nabave. Iznimno, u 
slučaju da je procijenjena vrijednost grupe predmeta nabave manja od ugovorene 
vrijednosti grupe predmeta nabave, okvirni sporazum izvršen je za tu grupu predmeta 
nabave u trenutku kada ukupna plaćanja bez PDV-a, na temelju svih ugovora sklopljenih 
na temelju tog okvirnog sporazuma dosegnu ugovorenu vrijednost grupe predmeta 
nabave.“ 
 

5. U točki 30. Dokumentacije, kod navoda okolnosti u kojima Naručitelj može raskinuti Okvirni 
sporazum dodaje se: ukoliko odabrani ponuditelj u izvršenju odstupi od ponuđenih uvjeta 
za koje je dobio dodatne bodove sukladno točki 25. ove Dokumentacije. 
 


