
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 
Ev. broj nabave: 

3/2021 

Objašnjenje Dokumentacije o nabavi Stranica 1 od 1 

 

KLASA: 406-01/21-03/13 
URBROJ: 535-03-02/4-21-47 
 
Zagreb, 16. 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 
 

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

1. Gospodarski subjekt zahtjeva izmjenu dokumentacije o nabavi te navodi slijedeće: 
„Gospodarski subjekt ponovno traži od naručitelja da iz dokumentacije o nabavi briše 
točku 8.1., te da za artikle u troškovniku grupe 4 rednih brojeva 13, 23,  25, 32,39, 41 
briše riječi: EU Ecolabel oznaku ili jednakovrijedno.  
 
Navedenim zahtjevom naručitelj je ograničio tržišno nadmetanje, a ujedno je postupio 
protivno članku 4. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi.  
 
Proizvođač koji za naprijed navedene proizvode za koje se traži oznaka EU Ecolabel 
ne želi kao prvo ovom gospodarskom subjektu, ali i drugima koji su se tom proizvođaču 
javili dati ponudu sa cijenama tih proizvoda i na taj način onemogućuje gospodarskim 
subjektima da ponude u troškovniku te proizvode za koje jedini posjeduje oznaku EU 
Ecolabel. 
 
Dakle naprijed navedeno je dokaz da je tom proizvođaču, ovaj naručitelj omogućio 
monopolističko ponašanje, te je naručitelj kako je navedeno prekršio odredbe Zakona 
o javnoj nabavi, ali je isto tako postupio protivno odredbama Zakona o tržišnom 
natjecanju. 
 
Ne promijeni li naručitelj sporni zahtjev, ovaj će e gospodarski subjekt obratiti agenciji 
za zaštitu tržišnog natjecanja sa zahtjevom procesuiranja naručitelja radi ograničavanja 
tržišnog natjecanja.“ 

 
Naručitelj neće mijenjati dokumentaciju o nabavi.  
 
Nastavno i na prethodne odgovore gospodarskom subjektu, Naručitelj dodatno pojašnjava da 
tehničkoj specifikaciji u stavkama koje spominje gospodarski subjekt mogu udovoljiti proizvodi 
raznih proizvođača, a ne samo jednog. Dakle, naručitelj je predmet nabave opisao vodeći 
računa o odredbi članka 205. stavka 2. ZJN 2016., a i članka 4. stavka 3. ZJN 2016. 
 
Dodatno, vezano za dio iz upita gdje gospodarski subjekt ukazuje da mu neki proizvođač ne 
želi dati ponudu za svoje proizvode, Naručitelj ne može ulaziti u poslovne odnose proizvođača 
i pojedinih gospodarskih subjekata na tržištu. 


