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KLASA: 406-01/21-03/13 
URBROJ: 535-03-02/4-21-44 
 
Zagreb, 14. rujna 2021. godine 
 
Na temelju članka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16; u daljnjem 
tekstu: ZJN 2016), u vezi s točkom 37. Dokumentacije o nabavi, KLASA: 406-01/21-03/13, 
URBROJ: 535-03-02/4-21-01, u otvorenom postupku javne nabave isporuke potrošnog 
materijala, evidencijski broj 3/2021, naručitelj, Središnji državni ured za središnju javnu 
nabavu, objavljuje 
 
 
 

XII. OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI 
 
 
 
I. OBJAŠNJENJE 
 
Slijedom zaprimljenog upita gospodarskog subjekta, naručitelj daje objašnjenje Dokumentacije 
o nabavi, kako slijedi: 
 

1. Gospodarski subjekt navodi slijedeće: „Gospodarski subjekt podnosi svoju primjedbu 
vezano uz točku 8.1. Dokumentacije o nabavi iz kojeg dijela proizlazi da je u grupi 4. 
naručitelj propisao da od ukupno traženog 61. različitog artikla, potrebno je za svega 6 
različitih artikala dokazati da ti proizvodi udovoljavaju mjerilima za dodjelu znaka za 
okoliš Europske unije, odnosno potrebno je za tih 6 artikala dokazati da proizvođač 
istih posjeduje Ecolabel ili jednakovrijednu oznaku.  
 
Dakle, ako naručitelj stvarno ima namjeru postupati u skladu sa odlukom Vlade RH o 
zelenoj javnoj nabavi, ne može na ovako selektivan način propisati uvjete tehničke 
specifikacije, kako je to naprijed navedeno da od ukupno 61 proizvoda traži oznaku 
Ecolabel ili jednakovrijedno za samo 6 proizvoda. 
 
Navedeno je očito primjer očiglednog pogodovanja prema jednom gospodarskom 
subjektu koji proizvodi artikle iz troškovnika rednih brojeva 13, 23, 25, 32, 39, 41 i eto 
stjecajem okolnosti za tih 6 artikla jedini je u Republici Hrvatskoj ishodio oznaku 
Ecolabel, unatoč činjenici što proizvodi na desetke drugih proizvoda koji se traže u 
troškovniku grupe 4. Međutim naručitelj je informiran da za te druge proizvode taj veliki 
proizvođač nema oznaku Ecolabel, pa za sve druge proizvode nije propisan taj uvjet. 
 
U Republici Hrvatskoj posluju deseci malih proizvođača koji eto nisu uspjeli ishoditi 
oznaku Ecolabel, a isto proizvode tražene u r. b. 13, 23, 25, 32, 39, 41. 
 
Traži se od naručitelja da briše odredbu propisanu u točki 8.1. dokumentacije o nabavi 
da briše u troškovniku grupe 4. zahtjeve za oznaku Ecolabel ili jednakovrijednu oznaku, 
te da navedeni način omogući pristup javnom nadmetanju svim zainteresiranim 
gospodarskim subjektima. 

 
Naručitelj neće mijenjati dokumentaciju o nabavi. Naručitelj je Ecolabel oznaku uvrstio u 
Dokumentaciju o nabavi kao uvjet za pojedine artikle postupajući sukladno Odluci o zelenoj 
javnoj nabavi u postupcima središnje javne nabave Vlade RH. Budući da se u predmetnoj 
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Dokumentaciji u ovoj nabavnoj kategoriji po prvi puta uvjetuje EU Ecolabel oznaka naručitelj 
je prvo krenuo sa propisivanjem tog uvjeta za dio artikala, a kako bi i u tim okolnostima osigurao 
veću razinu tržišnog natjecanja. 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 sa tehničkom 
prikladnošću, širom održivošću, financijskim mogućnostima korisnika te dovoljnom razinom 
tržišnog natjecanja. 
 
 

2. Gospodarski subjekt daje prijedlog za izmjenu opisa stavke 13. Tekući deterdžent za 
ručno pranje posuđa, pakiranje u ambalaži od 0,5 litara do 1 litre u Grupi 4. Sredstva 
za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu  na način da  raspon pakiranja 
bude u ambalaži od 0,4 litara do 1 litre. 
 

Naručitelj neće mijenjati traženi raspon pakiranja za stavku 13. Tekući deterdžent za ručno 

pranje posuđa, pakiranje u ambalaži od 0,5 litara do 1 litre iz razloga što se za predmetni 

proizvod predlažu veća pakiranja zbog ekonomske učinkovitosti i ambalažnog otpada. 

 
 

 

 
 
 


