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KLASA: 406-01/17-03/16 
URBROJ: 535-07/4-17-14 
 
Zagreb, 10. kolovoza 2017. godine 
 
Na temelju članka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), u vezi s točkom 
35. Dokumentacije o nabavi KLASA: 406-01/17-03/16, URBROJ: 535-08/2-17-02 u otvorenom 
postupku javne nabave motornih vozila, ev. br. 6/2017, naručitelj, Središnji državni ured za središnju 
javnu nabavu, objavljuje 
 
 

 II. IZMJENU 
DOKUMENTACIJE O NABAVI 

 
 

I. Naručitelj je 8. kolovoza 2017. godine zaprimio slijedeći upit zainteresiranog gospodarskog 
subjekta: 

 
„ U tehničkoj specifikaciji za grupu 5. redni broj 5.1. navedeno je slijedeće: 
„ Osigurati jedan glavni prekidač i/ili podnaponsku zaštitu koja će služiti za uključenje/isključenje 
cjelokupne dodatno ugrađene svjetlosno zvučne i komunikacijske opreme kako se akumulator 
namijenjen nadogradnji ne bi potpuno ispraznio.“ 
 
Budući da je iz tehničke specifikacije razvidno da se za motocikl traži svjetlosno – zvučna oprema, 
a komunikacijska oprema se ne traži uopće molimo da se tehnička specifikacije izmijeni u dijelu u 
kojem je navedena komunikacijska oprema“ 
 
Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te mijenja Dokumentaciju o 
nabavi na način da se u dijelu TEHNIČKE SPECIFIKACIJE, za grupu 5. redni broj 5.1., F. 
SVJETLOSNO – ZVUČNA OPREMA  
 
briše tekst:  
„Osigurati jedan glavni prekidač i/ili podnaponsku zaštitu koji će služiti za uključenje/isključenje 
cjelokupne dodatno ugrađene svjetlosno zvučne i komunikacijske opreme kako se akumulator 
namijenjen nadogradnji ne bi potpuno ispraznio.“ 
 
te se upisuje tekst: 
„Osigurati jedan glavni prekidač i/ili podnaponsku zaštitu koji će služiti za uljučenje/isključenje 
cjelokupne dodatno ugrađene svjetlosno zvučne opreme kako se akumulator ne bi potpuno 
ispraznio.“ 
 
II. Zainteresirani gospodarski subjekt u svom upitu nadalje navodi: 
 
„ Nadalje, u tehničkoj specifikaciji za grupu 5. redni broj 5.1. također je navedeno: 
 
Za nesmetan rad motocikla i nadograđene opreme neophodno je razdvojiti strujne krugove sa 
dodatnim baterijskim napajanjem (dodatni akumulator) posebno za rad ugrađene policijske  
svjetlosno – zvučne i komunikacijske opreme i u stanju mirovanja pogonskog agregata kako bi 
korisnici mogli nesmetano pokrenuti motocikl.“ 
 
Budući da je iz tehničke specifikacije razvidno da se za motocikl traži svjetlosno  - zvučna oprema, 
a komunikacijska oprema se ne traži uopće smatramo kako nije potrebno ugrađivanje dodatnog 
baterijskog napajanja (dodatni akumulator). Slijedom navedenog, molimo da se tehnička 
specifikacija izmijeni sukladno navedenom.“  
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Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te mijenja Dokumentaciju o 
nabavi na način da se u dijelu TEHNIČKE SPECIFIKACIJE, za grupu 5. redni broj 5.1., F. 
SVJETLOSNO – ZVUČNA OPREMA, briše tekst: 
 
„Za nesmetan rad motocikla i nadograđene opreme neophodno je razdvojiti strujne krugove sa 
dodatnim baterijskim napajanjem (dodatni akumulator) posebno za rad ugrađene policijske 
svjetlosno-zvučne i komunikacijske opreme i u stanju mirovanja pogonskog agregata kako bi 
korisnici mogli nesmetano pokrenuti motocikl.“ 
 
 
Sve ostalo u Dokumentaciji o nabavi ostaje nepromijenjeno. 
 
 
 


