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KLASA: 406-01/22-03/22 
URBROJ: 535-03-02/4-22-12 
 
Zagreb, 7. prosinca 2022. godine 
 
Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 
114/22), 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: 6/2022 
 
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 

39222100 – Ugostiteljske potrepštine za jednokratnu uporabu 
   39224000 – Metle, četke i drugi razni proizvodi 

39831200 – Deterdženti 
   39812000 – Laštila i kreme 

24455000 – Dezinficijensi 
 
 
Datum početka prethodnog savjetovanja: 24. studeni 2022. godine 
 
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 1. prosinca 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: 
 
„U grupi 3 proizvoda za Sredstva za pranje i čišćenje i ostali proizvodi za osobnu 
higijenu vidljivo je da je za neke od proizvoda tražena Eco Label potvrda. Iako navedenih 
proizvoda trenutno ima na tržištu, predlažemo da se u ovom natječaju isključi zahtjev za Eco 
label oznakom jer vremena su i dalje nesigurna. 
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Naime, s obzirom na rat u koji su uključene Ukrajina i Rusija, dva vrlo velika proizvođača 
sirovina, dobava određenih sirovina i dalje je otežana. 
 
Nadalje, sve su jači signali o nesigurnosti opskrbe sa kineskog tržišta, sa vrlo velikom dozom 
neizvjesnosti u 2023. godini. Kako je ovim natječajem predviđen period snabdijevanja 
subjekata od godine dana, to znači da će se upravo taj period poklopiti sa vrlo neizvjesnom 
2023. godinom. Da bi se izbjegli vrlo mogući problemi nestašice proizvoda, a sa kojima se 
tržište susretalo i kroz zadnje dvije godine, bilo bi pametno u natječaju tražiti što standardnije 
i široko dostupne proizvode. Iz tog razloga predlažemo da se izbaci zahtjev za Ecolabel 
oznakom na proizvodima traženim kroz ovaj natječaj.“ 
 

 
Odgovor Naručitelja na prethodni prijedlog/primjedbu 
 
Naručitelj neće mijenjati točku 8.1. Dokumentacije o nabavi kojom se za određene stavke u 
Grupi 3 - Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu traži da ponuđeni 
proizvodi udovoljavaju  mjerilima za dodjelu znaka za okoliš - EU Ecolabel. Dakle, naručitelj je 
samo za mali dio stavaka tražio da moraju biti ponuđeni proizvodi koji posjeduju Ecolabel 
oznaku. 
 
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. 
 
Naručitelj je propisao dokaze za oznaku EU Ecolabel, a isto tako će prihvatiti i svaku oznaku 
koja potvrđuje da navedeni artikli zadovoljavaju zahtjeve za jednakovrijednu oznaku. 
 
 


