
Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), javni naručitelj Grad Nin, 

nakon objavljenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na 

prijedlog Dokunatacije o nabavi : Opskrba električnom energijom, evidencijski broj nabave 

EMV 04/17, objavljuje 

 

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I 

PRIJEDLOZIMA 

Javni naručitelj Grad Nin  objavio je 04. srpnja 2017. godine prethodno savjetovanje sa 

zainteresiranim gospodarskim subjektima s prijedlogom dokumentacije o nabavi i 

troškovnikokom i dva priloga. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima trajalo je do do 11.07.2017. do 08:00 sati. 

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zaniteresiranim gospodarskim subjektima, odnosno 

prethodnom analizom  tržišta, 10. srpnja 2017. godine svoje primjedbe i prijedloge je putem 

elektroničke pošte dostavio jedan gospodarski subjekt. 

Nastavno na zaprimljeno, javni naručitelj navodi primjedbe i prijedloge gospodarskog subjekta 

te daje odgovore kako slijedi: 

1. Kod točke „Vrsta ugovora o javnoj nabavi“ traži se navođenje na koliko godina se sklapa 

okvorni sporazum o javnoj nabavi robe.  

Odgovor Naručitelja: Prihvaća se prijedlog, izmijeniti će se Dokumentacija u tome dijelu. 

2. Kod točke  „Tehnička i stručna sposobnost“ navedene su dvije primjedbe i traži se da se 

briše slijedeće: 

Isto tako, Ponuditelj mora dostaviti popis značajnih ugovora o opskrbi električnom energijom 

100%  iz obnovljivih izvora energije izvršenih u godini u kojoj je započeo ovaj postupak i tijekom 

tri godine koje prethode toj godini s iznosom, datumom izvršene isporuke te nazivom druge 

ugovorne strane. 

Komentar gospodarskog subjekta: Molimo brisati ovaj uvjet budući da isti uvelike ograničava 

broj zainteresiranih ponuditelja. 

Popis ugovora kao dokaz o uredno izvršenim isporukama sadrži ili mu se prilaže potvrda o 

ispunjenom ugovoru, izdanu ili potpisanu od naručitelja. 

Komentar gospodarskog subjekta: Dsukladno članku 268. st.2. točka 3. ZJN2016 za robe i 

usluge se dostavlja samo popis, ali ne i potvrde, molimo bristai. 

Odgovor naručitelja: Prihvaćaju se primjedbe, izmijeniti će se Dokumentacija u tome dijelu. 

3. Kod točke „Sadržaj i način izrade ponude“ traži se da se briše slijedeće: 

Točka 5. Popunjen obrazac izjave o nekežanjavanju 

Točka 6. Popunjen obrazac isporuke robe 



Komentar gospodarskog subjekta: Molimo bristai ovu točku budući da je sukladno ZJN2016 

obvezna dostava ESPD obrasca, a popreatni ažurirani dokumneti se dostavljaju naknadno. 

Odgovor naručitelja: Prihvaćaju se primjedbe, izmijeniti će se Dokumentacija u tome dijelu. 

4. U troškovniku se moli pojašnjenje stavke „Zelena energija“ – na što se točno odnosi i koja 

je količina u pitanju. 

Odgovor naručitelja: Traženo pojašnjenje se može pronaći u Dokumentaciji o nabavi i to pd 

točkom „Opis predmeta nabave“, a u istome se navodi slijedeće  

„U skladu s ciljevima navedenih strateških dokumenata, Naručitelj provodi ovaj postupak 

zelene javne nabave i traži da najmanje 50% ukupne električne energije koju će isporučiti 

odabrani ponuditelj mora biti proizvedeno iz obnovljivih izvora energije (tzv."zelena 

energija").“ 

Sukladno navedenoj primjedbi u troškovniku, umjesto „Zelene energije“, izmijeniti  će se u 

„Električna energija iz obnovljivih izvora energije“ , kako bi gospodarski subjektima bilo 

razumljivije. 

5. U dijelu tzroškovnika gdje se navodi iznos PDV-a gospodarski subjekt ima primjedbu. 

Komentar gospodarskog subjekta: 

Molimo izmjenu PDV-a na 13% - Zbog primjene nove stope od 13% PDV-a na EE, od 01.01. 

2017. godine, a sukladno č.38. st. 3. t.g. Zakona o porezu na dodanu vrijednost NN 

73/13,99/13,153/13,143/14,115/16 – (3) PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi 13% na 

isporuke sljedećih dobara i usluga: g) isporuku električne energije do drugog isporučitelja ili 

krajnjeg korisnika, te usklađenje EOJN s navedenim izmjenama,  molimo izmjenu Vašeg 

troškovnika u kojem je upisan PDV od 25 %. 

Odgovor naručitelja: Prihvaćaju se primjedbe, izmijeniti će se Troškovnik u tome dijelu. 

U Ninu, 17. srpnja 2017. godine 

 

             Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 


