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Na temelju čl. 198. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) te čl. 11. Pravilnika o planu nabave, 

registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), nastavno 

na nacrt Dokumentacije o nabavi OS-VV-16/19, naručitelj Javna ustanova „Nacionalni park 

Plitvička jezera“  objavljuje 

 

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU  

SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 

 

• Naziv i OIB Naručitelja: 

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“, OIB: 91109303119 

 

• Evidencijski broj nabave: 

OS-VV-16/19 

 

• Predmet nabave: 

Geodetske usluge 

 

• Datum početka prethodnog savjetovanja: 

19.09.2019. 

 

• Datum završetka prethodnog savjetovanja: 

25.09.2019. 

 

• Tijekom prethodnog savjetovanja, Naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim 

gospodarskim subjektima. 

 

• Tijekom provedbe prethodnog savjetovanja zaprimljen je sljedeći prijedlog gospodarskog 

subjekta: 

 

Uvidom u nacrt Dokumentacije o nabavi objavljene 19.11.2019. godine, za Geodetske 

usluge, OS-VV-16/19, imamo prijedlog za dopunom i ispravkom navedene dokumentacije. 

 

1. U Kriterijima za odabir gospodarskog subjekta (Uvjeti sposobnosti), točka 4.4. 

Tehnička i stručna sposobnost, navodi se da se za nominiranog tehničkog stručnjaka 

iz točke 4.3., ovlaštenog inženjera geodezije, dostavlja ažurirani popratni dokument 

Uvjerenje/Potvrda/Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije. 

Obzirom da je mjesto izvršenja Ugovora prostor pod upravljanjem Javne ustanove 

Nacionalnog parka Plitvička jezera, odnosno prostor zaštićen kao nepokretno 

kulturno dobro, predlažemo da se uz navedeni dokument dostavi i Rješenje 

Ministarstva kulture za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i to 

geodetsko dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra. 
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2. Također predlažemo da se izmijeni stavka Troškovnika: RB 4. Geodetski projekt (ROK 

IZRADE: 30 DANA), obzirom da prema izmjenama Zakona o gradnji NN (39/2019) od 

25.04.2019. godine Geodetski projekt ne postoji već ga zamjenjuju Geodetski 

elaborati, prema Članku 70. navedenog zakona. Isto je i prema Zakonu o prostornom 

uređenju NN 39/19 i 98/19, Članak 129. 

Dakle, stavku 4. Troškovnika potrebno je izmijeniti da bude sukladna Zakonu, pa 

predlažemo sljedeće: 

 

 

 

ODGOVOR: 

 

Naručitelj prihvaća gore navedene prijedloge na način da će u točki 4.4. Tehnička i stručna 

sposobnost između ostalog tražiti i Rješenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova na zaštiti 

i očuvanju kulturnih dobara i to geodetsko dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra te će 

izmijeniti troškovnik kako je gore navedeno. 

 

ZAKLJUČAK: 

 

U postupku izrade dokumenta sudjelovali su članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i 

službenici Odjela nabave i skladišta. 

 

Sukladno gore navedenom odgovoru, a temeljem čl. 200. st. 1. ZJN 2016 Naručitelj zaključuje da 

je dokumentacija potpuno jasna, nedvojbena, precizna i razumljiva te izrađena na način da 

omogući podnošenje usporedivih ponuda. 

 

Temeljem svega navedenog Naručitelj će pokrenuti postupak javne nabave. 

 

Plitvička Jezera, 29.11.2019. 

 

Stručno povjerenstvo 

za javnu nabavu  

DOSTAVITI: 

1. Javnom objavom u EOJN RH 

2. Pismohrana, ovdje 


