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KLASA: 406-01/20-03/08 
URBROJ: 535-05/2-20-49 
 
Zagreb, 19. lipnja 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 za 
nabavu potrošnog materijala objavljenog  8. lipnja 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne 
nabave Republike Hrvatske i na internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda za središnju 
javnu nabavu, 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: 4/2020 
 
Opis predmeta nabave 
Predmet javnog nadmetanja je nabava i isporuka potrošnog materijala za potrebe korisnika, 

sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u Dokumentaciji o 

nabavi. 

 

CPV oznaka i naziv: 33760000 – Toaletni papir, maramice, ručnici i ubrusi 

39222100 – Ugostiteljske potrepštine za jednokratnu uporabu 

 39224000 – Metle, četke i drugi razni proizvodi 

 
Datum početka prethodnog savjetovanja: 8. lipnja 2020. godine 
 
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 15. lipnja 2020. godine 
 
Sastanci tijekom savjetovanja:  

- tijekom savjetovanja nije održan sastanak s predstavnicima  zainteresiranih gospodarskih 

subjekata. 

 
 
I. PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOZI GOSPODARSKIH SUBJEKATA TE ODGOVORI 
NARUČITELJA 
 
1. Primjedba/prijedlog gospodarskog subjekta  
 
Grupa 1. Papirna konfekcija: 
Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže slijedeće izmijene opisa tehničkih specifikacija 
artikala, kako slijedi: 
Stavka 1. - visina role od 9 cm (±5%) je nepraktična za korištenje iz razloga što je preuska te 
predlaže da ista bude visine 9,7 cm (±5%). Nadalje, za materijal preporuča celulozu 100% iz 
razloga što je 65% bjelina tamna što nije higijenski. 
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Stavka 2. - predlaže da se naglasi kako se traži materijal 100% celuloza jer se u suprotnom 
isporučuje mix celuloze i recikliranog papira. Također predlaže visinu role 9,7cm (±5%) iz već 
navedenih razloga te pakiranje 12/1. 
Stavka 3. - za toaletni papir u jumbo roli predlaže opet da se naglasi da je 100% celuloza te 
dužina 400m (±10%) i pakiranje 6/1. 
Stavka 4 - predlaže 100% celulozu i dužinu role 25 m. 
Stavka 6. i 7. - predlaže dimenzije 33x33 cm (±9%). 
 

Odgovor Naručitelja: 
Za stavke 1. i 2. Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za 
promjenu visine role toalet papira, a detaljnije objašnjenje nalazi se u drugom djelu ovog Izvješća, 
II. Izmjena, točka 1.1. i točka 1.2. 

Nadalje, što se tiče prijedloga vezano uz vrstu materijala od koje može biti izrađen toaletni papiri, 
odnosno papirnati ručnici, Naručitelj pojašnjava da je za stavke 1., 2., 3. i 4. opisao vrstu materijala 
toaletnog papira, odnosno ručnika, koji može biti izrađen od celuloze ili reciklirani s minimalno 65% 
bjeline. Naručitelj se pri tom vodio smjernicama zelene nabave te je i naveo minimalni stupanj bjeline 
recikliranog toaletnog papira koji je ekološki prihvatljiv i dobre kvalitete. Ovakvim opisom Naručitelj 
je ostavio na izbor ponuditeljima koji će proizvod ponuditi. Zaključno, radi jasnoće Naručitelj će kod 
svakog artikla gdje je ostavljena mogućnost nuđenja celuloze dodati „100% celuloza“ tako da 
ponuditelji koji nude papirnu konfekciju od celuloze znaju da ista mora imati udio sirovinskog sastava 
od 100% celuloze.  

Nadalje, vezano za prijedlog gospodarskog subjekta za promjenom veličine pakiranja toaletnog 
papira u stavkama 2. i 3., Naručitelj pojašnjava da je određivanjem minimalne veličine pakiranja 
od 2 role omogućeno svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da ponude različite veličine 
pakiranja, te je za navedene stavke i određena jedinca mjere „rola“. Dakle, ponuditelj će u 
troškovniku upisati  jediničnu cijene role.    
 
Naručitelj je u stavkama 3., 4., 6. i 7. opisao tražene dimenzije artikala s dozvoljenim odstupanjima 
koja mogu biti maksimalno do ±5%. Naručitelj ostaje pri navedenim odstupanjima u propisanim 
dimenzijama budući bi svako povećanje odstupanja dovelo do nemogućnosti upotrebe artikala 
kod korisnika. Naručitelj iz tog razloga ostaje pri tehničkom opisu artikla. 
 
Grupa 2. Papirna konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje: 
Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže slijedeće izmjene opisa tehničkih specifikacija 
artikala, kako slijedi: 
Stavka 1 - predlaže da rola papira bude 100m (±10%) 
Stavka 2 - predlaže dužinu role 170 m(±10%) 
Stavka 3 - predlaže 100% celulozu i dimenziju ručnika 23x24cm (±10%)  
Stavka 4 - celuloza 100% iz higijenskih razloga 
Stavka 6 - 19x11 cm (±5%) 
 

Odgovor Naručitelja: 
Za stavke 1., 2., i 3. u grupi 2., Naručitelj naglašava kako je tehničkim specifikacijama definirao 
dimenzije artikala te dozvoljena odstupanja tih dimenzija, a sve u skladu s postojećim dozatorima 
toalet papira i papirnatih ručnika različitih proizvođača koji se nalaze u upotrebi kod korisnika. 
Nadalje, Naručitelj pojašnjava kako svako veće odstupanje od dozvoljenog može dovesti do 
nemogućnosti upotrebe artikala koji su svojim dimenzijama prilagođeni za držače papira. 
Naručitelj ostaje pri navedenom tehničkom opisu artikla.  
 
Nadalje, Naručitelj prihvaća prijedlog za izmjenom dimenzije dužine stavke pod rednim brojem 6. 
Toaletni papir u listićima za aparat Tork serije T2, a detaljnije objašnjenje nalazi se u drugom 
djelu ovog Izvješća, II. Izmjena, točka 2.3. 
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2. Primjedba/prijedlog gospodarskog subjekta  
 
Grupa 1. Papirna konfekcija: 
Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže slijedeće izmjene opisa tehničkih specifikacija 
artikala, kako slijedi:  

Navedene izmjene odnose se  na  dimenzije traženih proizvoda, iz razloga što je to uobičajena 
dimenzija proizvoda hrvatskih proizvođača, te na taj način potencijalni ponuditelji mogu nuditi 
proizvode hrvatskih proizvođača. Proizvodi navedenih dimenzija u potpunosti odgovaraju 
namijenjenoj funkciji. U grupi 2 traženim dimenzijama odgovaraju isključivo proizvodi proizvođača 
dispenzera. Kako bi se mogli ponuditi i jednakovrijedni proizvodi, tj. proizvodi hrvatski proizvođača 
predlažemo  izmjene  određenih tehničkih karakteristika, a da funkcionalnost proizvoda ostane 
ista. 
Stavka 1., prijedlog izmjene: 
„Toaletni papir u roli, od celuloze ili reciklirani s minimalno 65% bjeline, dvoslojni, gramatura 
minimalno 2x16 g/m², visina role 9 cm (±5%), dužina role minimum 18 m, poprečna perforacija 
za odvajanje listića, reljefna površina toalet papira, 10 rola u pakiranju (10/1)“; 
Stavka 3., prijedlog izmjene: 
„Toaletni papir u jumbo roli, od celuloze, dvoslojni, gramatura minimum 2x16 g/m², visina role 9,5 
cm (± 5%), dužina role 400 m (±5%), poprečna perforacija za odvajanje listića, minimalno 2 role 
u pakiranju (2/1). 
 
 Odgovor Naručitelja: 

Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta vezano uz gramaturu artikla 
u stavci pod rednim brojem 1. i 3., a detaljnije objašnjenje nalazi se u drugom djelu ovog Izvješća, 
II. Izmjena, točka 1.1. i 1.3. 
 
Nadalje, Naručitelj također prihvaća prijedlog visine jumbo role toalet papira za stavku pod rednim 
brojem 3., a detaljnije objašnjenje nalazi se u drugom djelu ovog Izvješća, II. Izmjena, točka 1.3. 
 
Grupa 2. Papirna konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje:  
Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže slijedeće izmjene opisa tehničkih specifikacija 
artikala, kako slijedi:  
Stavka 3., prijedlog izmjene: 
„Papirnati složivi ručnici za držač Tork - serije H3, od celuloze ili recikliranog materijala, dvoslojni 
gramature minimalno 2x18 g/m², dimenzija 21x24 cm (± 3%), pakiranje 210 - 214 ručnika u omotu 
(klipu); 
Stavka 5., prijedlog izmjene: 
„Papirnati složivi ručnici za držač Kimberly Clark - Ripple 6962, od celuloze, jednoslojni, 
gramatura minimalno 40 g/m², ili dvoslojni gramature min. 2x20 g/m², dimenzija 21x21,5 cm (± 
3%), pakiranje 250 ručnika u omotu (klipu) 250/1; 
Stavka 6., prijedlog izmjene:„Toaletni papir u listićima za aparat Tork serije T2, celuloza ili 
reciklirani, dvoslojni gramature minimalno 2x17 g/m², dimenzije 17x11 cm ili 21x10 cm (± 3%), 
pakiranje 250 listića u omotu (klipu) 250/1. 

Odgovor Naručitelja: 
Naručitelj u stavci 3. Papirnati složivi ručnici za držač Tork serije H3, prihvaća predloženu 
dimenziju širine papirnatih složivih ručnika a detaljnije objašnjenje nalazi se u drugom djelu ovog 
Izvješća, II. Izmjena, točka 2.1.  
 
Nadalje, Naručitelj prihvaća predloženu izmjenu dimenzija za stavku pod rednim brojem 5. 
Papirnati složivi ručnici za držač Kimberly Clark - Ripple 6962, a detaljnije objašnjenje nalazi se 
u drugom djelu ovog Izvješća, II. Izmjena, točka 2.2. 
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Nadalje, Naručitelj prihvaća predloženu izmjenu dimenzija za stavku pod rednim brojem 6. 
Toaletni papir u listićima za aparat Tork serije T2, a detaljnije objašnjenje nalazi se u drugom 
djelu ovog Izvješća, II. Izmjena, točka 2.3. 
 
 
3. Primjedba/prijedlog gospodarskog subjekta  
 
Grupa 1. Papirna konfekcija: 
Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže slijedeće izmjene opisa tehničkih specifikacija 
artikala, kako slijedi:  
Stavka 3. Troškovnika, prijedlog izmjene: „Toaletni papir u jumbo roli, od celuloze, dvoslojni,  
gramatura minimum, visina role 9,5 cm (± 5%), dužina role 400 m (±5%), poprečna perforacija za 

odvajanje listića, minimalno 2 role u pakiranju (2/1), iz razloga što sitnom izmjenom ne smanjuje 

se nikakva bitna tehnička funkcionalnost, već se omogućuje većem broju proizvođača na tržištu 

da pristupe i ponude svoj proizvod, koji se mahom u ovoj izvedbi proizvodi sa visinom role od cca 

9 cm. Sukladno načelima javne nabave,  predlažemo rješenje na jedan od dva sljedeća načina: 

 Povećanjem odstupanja sa  na  10 % 

 Postavljanjem dimenzija visine role na 9,5 cm 

Odgovor Naručitelja: 
Naručitelj prihvaća prijedlog visine jumbo role toalet papira za stavku pod rednim brojem 3., a 
detaljnije objašnjenje nalazi se u drugom djelu ovog Izvješća, II. Izmjena, točka 1.3. 
 
Grupa 2. Papirna konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje:  
Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže slijedeće izmjene opisa tehničkih specifikacija 
artikala, kako slijedi:  

Kako ZJN, čl. 4. st. 1. govori da je Naručitelj u primjeni ovoga Zakona u odnosu na sve 

gospodarske subjekte obvezan poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode 

poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su 

načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo 

uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti, a poštujući sve navedeno, 

možemo zaključiti da su opisi ove grupe potpuno  prilagođeni isključivo 1 podizvođaču, onom za 

koje specijalne uređaje se navodi opis u Tehničkoj specifikaciji troškovnika.  

„Specijalni uređaji“ nisu toliko specijalni, koliko je specijalan opis papira u istom brandu kao i 

specijalni uređaj. Specijalni uređaji su komadi plastike, u koji se može staviti papir različitih 

tehničkih karakteristika, a da zadovoljava osnovnu funkciju i namjenu, da je zdravstveno ispravan 

itd. Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže sljedeće izmjene opisa artikala, kako bi što više 

proizvođača moglo pristupiti natječaju, te kako bi se mogli stvoriti uvjeti za zdravu tržišnu 

konkurenciju. 

Stavka 3., prijedlog izmjene: 
„Papirnati složivi ručnici za držač Tork - serije H3, od celuloze ili recikliranog materijala, dvoslojni 
gramature minimalno 2x18 g/m², dimenzija 21x24 cm (± 3%), pakiranje 210 - 214 ručnika u omotu 
(klipu), iz razloga što je širina otvora držača Tork serije H3 21 cm. Dužina je u ovom slučaju 
nebitna. Ovom izmjenom dopušta se širi krug proizvođača koji mogu proizvesti ručnike 21x24 cm 
(odstupanje) , a pritom se ne mijenja bitna karakteristika, niti potrošnja traženog papira. U 
protivnom, ovdje po specifikaciji prolazi jedino i isključivo brand TORK.; 
Stavka 5., prijedlog izmjene: 
„Papirnati složivi ručnici za držač Kimberly Clark - Ripple 6962, od celuloze, jednoslojni, 
gramatura najviše 40 g/m², ili dvoslojni gramature min. 2x20 g/m², dimenzija  21x21,5 cm (± 3%), 
pakiranje 250 ručnika u omotu (klipu) 250/1, iz razloga što širina otvora Kimberly Clark Ripple 
6962 21 cm. Dužina je u ovom slučaju nebitna dimenzija. Ovom izmjenom dopušta se širi krug 
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proizvođača koji mogu proizvesti ručnike 21x 21,5 cm(odstupanje) , a pritom se ne mijenja bitna 
karakteristika, niti potrošnja traženog papira. U protivnom, ovdje po specifikaciji prolazi jedino i 
isključivo brand Kimberly.  Gramatura papira jednoslojnog, do 40 g/m² predstavlja visoku kvalitetu 
proizvoda, za puno povoljniju cijenu ponuditelju, odnosno krajnjem kupcu, također se poštuje 
načelo transparentnosti, što bi značilo, omogućavanje tržišnog natjecanja što većem broju 
ponuditelja, uz iste uvijete, i mogućnost nabave iste sirovine.; 
Stavka 6., prijedlog izmjene: 
„Toaletni papir u listićima za aparat Tork serije T2, celuloza ili reciklirani, dvoslojni gramature 
minimalno 2x17 g/m², dimenzije 17x11 cm (± 3%), pakiranje 250 listića u omotu (klipu) 250/1, iz 
razloga što širina otvora TORK T2 držača za toaletni papir 11 cm. Dužina je u ovom slučaju 
nebitna dimenzija. Ovom izmjenom dopušta se širi krug proizvođača koji mogu proizvesti toalet 
papir u listićima 17x11 cm (odstupanje) , a pritom se ne mijenja bitna karakteristika, niti potrošnja 
traženog papira. U protivnom, ovdje po specifikaciji prolazi jedino i isključivo brand TORK.  Ovom 
izmjenom omogućava se tržišno natjecanje, korektno sa jednakovrijednim inputima za 
proizvodnju.   
 

Odgovor Naručitelja: 
Naručitelj za stavke 3. i 5. prihvaća predložene dimenzije papirnatih složivih ručnika, a detaljnije 
objašnjenje nalazi se u drugom djelu ovog Izvješća, II. Izmjena, točka 2.1. i točka 2.2. 
 
Nadalje, s obzirom na prijedlog da se odredi maksimalna gramatura papirnatog složivog ručnika 
za stavku pod rednim brojem 5., Naručitelj mijenja tehnički opis, a detaljnije objašnjenje nalazi se 
u drugom djelu ovog Izvješća, II. Izmjena, točka 2.2. 
 
Grupa 3. Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće za jednokratnu upotrebu: 
Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže slijedeće izmjene opisa tehničkih specifikacija 
artikala, kako slijedi:  
Stavka 48., prijedlog izmjene: 
„Komplet za čišćenje podova: plastična kanta s rukohvatom, volumen 12 do 17 litara, ocjeđivač, 
nastavak za pranje poda s pamučnim resicama s navojem za dršku, metalna drška dužine 120 
do 160 cm, iz razloga što su proizvodni standardi svjetskih proizvođača traženih kompleta za 
čišćenje od 12-15 litara. Kako bi cijena krajnjem korisniku bila što povoljnija, traže izmjenu 
zapremnine kante na 12 litara, te navode kako je u praksi, idealna zapremnina 10 litara, kako bi 
se sredstva za čišćenje mogla koristiti i miješati u omjerima sa deklaracije (omjeri su najčešće 
opisani na 10 litara na proizvođačkim deklaracijama). 
 

Odgovor Naručitelja: 
Naručitelj prihvaća predložen volumen plastične kante, a detaljnije objašnjenje nalazi se u drugom 
djelu ovog Izvješća, II. Izmjena, točka 3.1. 
 

 

II. IZMJENE  
 

1. Grupa 1. Papirna konfekcija: 

1.1. stavka 1. Toaletni papir u roli, Naručitelj na temelju prijedloga gospodarskog subjekata 

mijenja visinu role toalet papira, odnosno visina role sada iznosi 9,5 cm (±5%).  

Nadalje, Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta vezano uz gramaturu artikla, te 

gramatura toaletnog papira u roli sada glasi „minimalno 2x16 g/m²“. 

1.2. stavka 2. Toaletni papir u jumbo roli, 180m, Naručitelj na temelju prijedloga gospodarskog 

subjekata mijenja visinu role toalet papira u jumbo roli, odnosno visina role sada iznosi 9,5 cm 

(±5%).  
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1.3. stavka 3. Toaletni papir u jumbo roli, 400m, Naručitelj na temelju prijedloga gospodarskih 

subjekata mijenja visinu role toalet papira u jumbo roli, odnosno visina role sada iznosi 9,5 cm 

(±5%).  

Nadalje, Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta vezano uz gramaturu artikla, te 

gramatura toaletnog papira u roli sada glasi „minimalno 2x16 g/m²“. 

 

2. Grupa 2. Papirna konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje:  

2.1. stavka 3. Papirnati složivi ručnici za držač Tork serije H3, Naručitelj na temelju prijedloga 

gospodarskih subjekata prihvaća predloženu dimenziju širine papirnatih složivih ručnika od 21 

cm i sada dimenzija papirnatih složivih ručnika glasi „dimenzija 21x24 cm (± 3%)“, iz razloga što 

upravo ta dimenzija odgovara širini dispenzora.   

2.2. stavka 5. Papirnati složivi ručnici za držač Kimberly Clark Ripple 6962, Naručitelj na 
temelju prijedloga gospodarskih subjekata prihvaća predloženu izmjenu papirnatih složivih 
ručnika i sada dimenzija glasi „dimenzija 21x21,5 cm (± 3%)“.  
Nadalje, s obzirom na prijedlog da se odredi maksimalna gramatura papirnatog složivog ručnika, 
Naručitelj mijenja tehnički opis na način da gramatura  jednoslojnog papirnatog složivog ručnika 
može iznositi minimalno 38 g/m² do maksimalno 40 g/m², odnosno dvoslojni ručnik gramature 
minimalno 2x19 g/m² do maksimalno 2x20 g/m². 
2.3. stavka 6. Toaletni papir u listićima  za držač Tork serije T2, Naručitelj na temelju 
prijedloga gospodarskih subjekata mijenja dimenziju dužine toaletnog papira u listićima, na način 
da sada iznosi 18 cm (±3%)“. Naime, uobičajena širina toaletnih papira u listićima može biti od 
10 do 11 cm što odgovara širini dispenzora, a dužina istih može biti različita ovisno o obliku i tipu 
dispenzora toaletnih listića, a ujedno ispunjava potrebnu funkcionalnost.  
Nadalje, radi jasnoće u iskazivanju dimenzija toaletnog papira u listićima, Naručitelj 
samoinicijativno mijenja redoslijed dimenzija na način da se prvo iskazuje širina listića pa dužina, 
te iz tog razloga dimenzija toaletnog papira u listićima sada glasi: „11x18 cm (±3%)“. 
 

3. Grupa 3. Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće za jednokratnu upotrebu 

3.1. stavka 48. Komplet za čišćenje podova (resice), Naručitelj na temelju prijedloga 
gospodarskog subjekata prihvaća predložen volumen plastične kante s rukohvatom, te sada 
glasi: „od 12 do 17 litara.“. 

 

4. Naručitelj samoinicijativno mijenja 
 
4.1. Naručitelj je u PRILOGU 7 - Troškovnik za grupu 3, izmijenio/ispravio tehničku specifikaciju 
za stavku pod rednim brojem 42. i 47. kako slijedi:  
 

42. 
Peruška za 
prašinu 

Peruška za prašinu, savitljiva, s navojem za učvršćivanje na dršku 
kompatibilno sa stavkom 47.  

komad 

 

47. 
Rezervna navlaka za 
perač poda - mop  

Rezervna navlaka za perač poda - mop, dimenzija 40 x 10 
cm (± 4%), kompatibilan s artiklom pod brojem 44. 46. 

komad 

 
 
4.2. Naručitelj u PRILOGU 5 - Troškovnik za grupu 1, samoinicijativno mijenja dio tehničke 
specifikacije stavke 4. Ručnici, papirnati, u roli, dvoslojni, na načina da briše riječ „minimum“ kod 
dužine papirnatih ručnika u roli, te stavka pod rednim brojem 4. sada glasi: „Ručnici, papirnati, u 
roli, dvoslojni, gramatura minimum 2x20 g/m², reciklirani, min. 65% bjeline, visina role 22 cm (± 
5%), dužina role 11 m (±5%), poprečna perforacija za odvajanje listova, 2 role u pakiranju (2/1).“ 
 


