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KLASA: 406-01/22-03/27 
URBROJ: 535-03-02/4-22-7 
 
Zagreb, 23. prosinca 2022. godine 
 
 
 

II. OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI 
 
 
 
Slijedom zaprimljenog upita gospodarskog subjekta, Naručitelj daje objašnjenje 
Dokumentacije o nabavi, kako slijedi: 
 

1. Gospodarski subjekt navodi:  
 
„Vezano za otvoreni postupak javne nabave potrošnog materijala, evidencijskog broja 
nabave: 6/2022, molimo za informaciju o procijenjenoj vrijednosti nabave, s obzirom da 
procijenjena vrijednost od 8.220.000,00 kn ne odgovara  zbroju iznosa po grupama. 
 
GRUPA 1  2.680.000,00 KN 
GRUPA 2  1.910.000,00 KN 
GRUPA 3  3.130.000,00 KN 
GRUPA 4  500,00 KN 
 
   UKUPNO: 7.220.500,00 KN 
 
Molimo da naručitelj pojasni koji  iznosi su ispravni. 
 
Također, procijenjene vrijednosti su iskazane u kunama, no u troškovniku u koloni cijene 
Nije iskazano za što je iskazuje cijena, kuna ili euro? 
Ukupan iznos u troškovnicima je u EURima, da li se podrazumijeva da se jedinične cijene 

iskazuju u EURima? 

 

Molimo da se s obzirom na službenu valutu u 2023 godini i procijenjene vrijednosti, 

nakon usklade istih, iskažu u važećoj valuti u 2023. godini.“ 

 

 

Naručitelj pojašnjava da je gospodarski subjekt u svom upitu naveo pogrešan iznos 

procijenjene vrijednosti za grupu 4 od 500,00 kn, budući da je točan iznos 500.000,00 kn te je 

posljedično izračunao i pogrešan iznos procijenjene vrijednosti nabave. 

 

Dakle, Naručitelj je u točki 4. Dokumentacije o nabavi naveo točne iznose procijenjene 

vrijednosti po grupama predmeta nabave kao i iznos procijenjene vrijednosti nabave koji 

odgovara zbroju procijenjenih vrijednosti nabave za svaku grupu predmeta nabave zasebno 

te ovdje ponovo navodi dio točke 4. iz Dokumentacije o nabavi koji se odnosi na procijenjenu 

vrijednost: 

 

„Procijenjena vrijednost nabave: 8.220.000,00 kn  

 

Procijenjena vrijednost po grupama:  
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Grupa 1: 2.680.000,00 kn  

Grupa 2: 1.910.000,00 kn  

Grupa 3: 3.130.000,00 kn  

Grupa 4:    500.000,00 kn“ 

 

 

Naručitelj je u troškovnicima naveo  da se ukupna cijena ponude izražava u eurima.  

 

Sukladno navedenom,  pojašnjava da se i u stupcima „Jedinična cijena stavke“ i „Ukupna 

cijena stavke“ upisuju iznosi u eurima.  

 

 

Naručitelj dodatno pojašnjava da se pri izradi Dokumentacije o nabavi držao uputa iz 

dokumenta „Smjernice za prilagodbu javne nabave u procesu zamjene hrvatske kune eurom“ 

koji je u srpnju ove godine donijelo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a temeljem 

Odluke Vlade Republike Hrvatske o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. 

 

Navedene Smjenice u točki 7. navode da se u postupcima javne nabave koji započinju u 2022., 

a rok za dostavu ponuda je u 2023. godini, što je i slučaj u predmetnom postupku nabave, 

procijenjena vrijednost nabave izražava se u kunama, a cijena ponude u eurima. 

 

 

  

 

 

 

 


