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KLASA: 406-01/22-03/12 
URBROJ: 535-03-02/4-22-07 
 
Zagreb, 16. svibnja 2022. 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 za nabavu potrošnog materijala, objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave 
Republike Hrvatske ,objavljuje 
 
 

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU 
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 
 
 
Naručitelj: Republika Hrvatska, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 
Adresa: Ulica Ivana Lučića 8, 10000 Zagreb 
OIB:  17683204722 
 
Evidencijski broj nabave: 11/2022 
 
Opis predmeta nabave 
Predmet nabave je potrošni materijal za potrebe korisnika središnje javne nabave te u svemu 
sukladno tehničkim karakteristikama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u Dokumentaciji 
o nabavi.  
 
CPV oznaka i naziv: 33760000 – Toaletni papir, maramice, ručnici i ubrusi 

39831200 – Deterdženti 
   39812000 – Laštila i kreme 
    
 
Datum početka prethodnog savjetovanja: 02. svibnja 2022. godine 
 
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 09. svibnja 2022. godine 
 
Sastanci tijekom savjetovanja: tijekom savjetovanja naručitelj nije održavao sastanke s 
gospodarskim subjektima. 
 
 
PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI GOSPODARSKIH SUBJEKATA TE ODGOVORI 
NARUČITELJA: 
 
 

1. Primjedba/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta: 
 

Gospodarski subjekt vezano na točku 8.1. Dokumentacije o nabavi predlaže naručitelju 

da odustane od zahtjeva za oznakom EU Ecolabel koja se traži za dio artikala u grupi 1., 

jer je stanje na tržištu toaletnim papirima takvo da korisnik može biti zadovoljan ako 

uopće može nabaviti adekvatne količine tih vrsta papira, a da uopće ne razmišlja o 

oznakama EU Ecolabel. Nadalje smatra da naručitelj nije na dovoljno jasan način naveo 

kako se dokazuje postojanje EU Ecolabel. 
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         Dakle uzimajući u obzir da naručitelj traži ponuditi: 

- toaletni papir u roli dvoslojni 2x16g ±5% (r.b. 1 u troškovniku) radi se o takozvanom 

kućanskom artiklu za potrebe korisnika 

- toaletni papir u roli dvoslojni 2x15g ± 5% (r.b. 2 i 3 u troškovniku) te vrste papira 

ugrađuju se u držače 

- ručnici u roli dvoslojni 2x17g ± 5% (r.b. 4 u troškovniku) radi se o ručnicima koji se ne 

ugrađuju u držače, odnosno mogu biti ugrađeni na šipku, međutim radi se također o 

artiklu koji se prvenstveno koristi u domaćinstvima. 

 

Dakle da bi se pružio dokaz o postojanju oznake EU Ecolabel, naprijed navedeni artikli 
moraju biti registrirani po naprijed navedenim opisima i samo se na takav način može 
nedvojbeno dokazati da se za ponuđeni artikl posjeduje oznaka EU Ecolabel. 
Međutim koliko je poznato ovom gospodarskom subjektu niti jedan proizvođač iz 
Republike Hrvatske nije registrirao takve artikle, odnosno ne posjeduje za iste oznaku 
EU Ecolabel. 
 
Sve naprijed navedeno daje zaključak da propisivanje dokaza za oznaku EU Ecolabel 
ne može biti primjenjivo za predmet nabave u grupi 1., pa ako naručitelj želi dobiti valjane 
ponude, tada je uputno da navedeni zahtjev briše iz dokumentacije o nabavi. 
 
 

Odgovor Naručitelja na prethodni prijedlog/primjedbu:  
 

Naručitelj neće mijenjati točku 8.1. Dokumentacije o nabavi.  
Naručitelj je Ecolabel oznaku uvrstio u Dokumentaciju o nabavi kao uvjet za pojedine artikle 
postupajući sukladno Odluci Vlade RH o zelenoj javnoj nabavi u postupcima središnje javne 
nabave (NN 49/21). Naime i spomenuta Odluka Vlade u točki I. propisuje da se mjerila zelene 
javne nabave trebaju primijeniti u mjeri u kojoj je to u skladu s tehničkom prikladnošću, širom 
održivošću, financijskim mogućnostima korisnika te dovoljnom razinom tržišnog natjecanja. 
 
Nadalje, naručitelj napominje da je u Grupi 1 za stavke 1 i 4  iskazana potreba za papirnom 
konfekcijom u zadanim pakiranjima za ukupno 75% korisnika, obveznika javne nabave. 
Temeljem praćenja izvršenja na godišnjoj razini navedeni „kućanski artikli“  isporučeni su u 
100 % iznosu.  
 
Iako gospodarski subjekt navodi da su toaletni papir u roli (pakiranje od 10 rola) i papirnati 
ručnici u roli (pakiranje od  2 role) takozvani „kućanski artikli“, naručitelj napominje da je  upravo 
smisao „zelene nabave“ označiti ekološki prihvatljive proizvode koji su u svakodnevnoj 
upotrebi. 
 
Naručitelj je propisao dokaze za oznaku EU Ecolabel na način da ponuđeni proizvod 
udovoljava mjerilima za dodjelu znaka za okoliš Europske Unije, a isto tako će prihvatiti i svaku 
oznaku koja potvrđuje da navedeni artikli zadovoljavaju zahtjeve za jednakovrijednu oznaku. 
 
Ako ponuđeni proizvod nema EU Ecolabel oznaku, ponuditelj je dužan dostaviti dokumentaciju 
proizvoda kojom se dokazuje da je proizvod u skladu s mjerilima definiranima Odlukom 
Komisije iz točke 8.1. Dokumentacije o nabavi.  
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2. Primjedba/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta: 
 

Gospodarski subjekt navodi da se artikli pod rednim brojem 2 i 3 Troškovnika za grupu 
1 u opisu razlikuju jedino po dužini role, međutim prema izjavama proizvođača, artikl 
tražen u rednom broju 3, rola od 400m nije moguće proizvesti u traženoj metraži od 
400m, pa se u pravilu takva metraža niti ne isporučuje, isporučuje se manja metraža. 
Radi navedenog predlaže se spojiti artikle pod rednim brojem  2 i 3 u jednu stavku sa 
jedinstvenom dužinom role od 180m koja se može ugraditi i u držače deklarirane da 
mogu primiti rolu od 400m. Količinu potrebnih rola je vrlo jednostavno izračunati na 
temelju planirane količine rola od 400 m, pa podijeliti te ukupne metre sa 180 i dobiva se 
nova potrebna količina. 

 
 

Odgovor Naručitelja na prethodni prijedlog/primjedbu:  
 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Naručitelj traži predmetni artikl 
sukladno potrebama korisnika i koji se u dosadašnjem izvršavanju uredno isporučivao. 
Također iz ponuda ponuditelja u prethodno provedenim postupcima ponuđeni su proizvodi 
različitih proizvođača. 
Stoga naručitelj navedene artikle neće spajati u jednu stavku.  


