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Zagreb, 28. veljače 2019. godine 
 
Na temelju članka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), u vezi s točkom 
37. Dokumentacije o nabavi, KLASA: 406-01/19-03/04, URBROJ: 535-08/01-19-02 u otvorenom 
postupku javne nabave opskrbe prirodnim plinom, ev. br. 2/2019, naručitelj, Središnji državni ured 
za središnju javnu nabavu, objavljuje 
 
 

TREĆE OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI 
 
 

Slijedom zaprimljenog upita gospodarskog subjekta, naručitelj daje objašnjenje Dokumentacije o 
nabavi kako slijedi: 
 

1. Gospodarski subjekt navodi da je točkom 11. Dokumentacije o nabavi navedeno da će se 
isporuka predmeta nabave obavljati temeljem sklopljenih pojedinačnih ugovora korisnika 
gdje će se preciznije definirati rok početka i završetka isporuke. Nadalje, pod točkom 29. 
navedeno je da pri sklapanju ugovora koji se temelje na okvirnom sporazumu ugovorne 
strane ne smiju mijenjati uvjete okvirnog sporazuma iz točke 30. Dokumentacije gdje je kao 
jedan od uvjeta okvirnog sporazuma koji se ne mogu mijenjati prilikom sklapanja ugovora 
o javnoj nabavi navedeno rok i uvjeti izvršenja ugovornih obveza odabranog ponuditelja. 
Gospodarski subjekt traži pojašnjenje, ukoliko okvirni sporazum bude sklopljen s datumom 
01.08.2019 godine na dvije godine odnosno do 01.08.2021 godine te s obzirom da je u 
Dokumentaciji navedeno da se sklapaju novi ugovori sukcesivno po završetku prethodnih, 
znači li to na ukoliko se sklopi ugovor s datumom 01.10.2019 godine da se on sklapa do 
01.10.2021 godine ili po isteku/završetku roka trajanja okvirnog sporazuma, a s obzirom da 
točka 29. Dokumentacije o nabavi nalaže da se ne smiju mijenjati uvjeti okvirnog sporazuma 
među kojima su rok i uvjeti izvršenja ugovornih obveza ponuditelja. 

 
 
Naručitelj je u Dokumentaciji o nabavi naveo da će se isporuka predmeta nabave obavljati temeljem 
sklopljenih pojedinačnih ugovora korisnika gdje će se preciznije definirati rok početka i završetka 
isporuke. Korisnici okvirnom sporazumu pristupaju sukcesivno sklapanjem pojedinačnih ugovora s 
obzirom na istek postojećih ugovornih obveza te se istek pojedinačnih ugovora ne mora podudarati 
sa istekom okvirnog sporazuma. Naime, člankom 147. Zakona o javnoj nabavi određeno je da se 
ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma mora sklopiti prije isteka roka na koji je 
sklopljen okvirni sporazum ali pojedinačni ugovor može trajati i do 12 mjeseci od isteka roka na koji 
je okvirni sporazum sklopljen. Slijedom navedenoga, ukoliko se npr. pojedinačni ugovor sklopi s 
datumom 01.10.2019 godine isti se može sklopiti do 01.10.2021 godine ukoliko to nije dulje od 12 
mjeseci od isteka okvirnog sporazuma i s time se usuglase obje ugovorne strane odnosno korisnik i 
odabrani ponuditelj. Napominjemo da se odredbe točke 30. Dokumentacije kao uvjeti okvirnog 
sporazuma koji se ne mogu mijenjati prilikom sklapanja pojedinačnih ugovora odnose na rok i uvjete 
izvršenja ugovornih obveza temeljem pojedinačnih ugovora o javnoj nabavi. 
 
 
 
 

 


