
BROJ: JN-02/2020-4

Dubrovnik, 5. lipnja 2020.

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 120/16

2016, i članaka 9., 10. i 11. 

savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

povjerenstvo za javnu nabavu

SA SAVJETOVANJA SA

Naziv i OIB naručitelja: 

Evidencijski broj nabave

Predmet nabave

Datum početka prethodnog 

savjetovanja

Datum završetka prethodnog

savjetovanja

Navod je li tijekom savjetovanja

naručitelj održao sastanak 

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 120/16

, i članaka 9., 10. i 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom

savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (''Narodne novine'' br.

povjerenstvo za javnu nabavu Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o., objavljuje:

I Z V J E Š Ć E

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.
20 000 Dubrovnik, Pred Dvorom 1
OIB: 10713369361

02/2020-U

Nabava pružanja usluga tehničke pomoći i upravljanja projektom
CGO Lučino razdolje 

21. Svibnja 2020.

27. Svibnja 2020.

Nije održan sastanak tijekom savjetovanja

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 120/16.)- nadalje: ZJN

o planu nabave, registru ugovora, prethodnom

(''Narodne novine'' br. 101/17.) Stručno 

, objavljuje:

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.

upravljanja projektom



Tekst primjedbe ili prijedloga, bez

navođenja podataka o gospodarskom 

subjektu

Zahtjev/Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta:

1. U odnosu na Stručnjaka 1 (S1)-Voditelja projekta, kriterij A1:

Naručitelj je odredio vrijednosni kriterij radova iznad 50 milijuna 

kuna (bez PDV). Prvenstveno se moli obrazloženje vrijednosnog

praga od 50 milijuna kuna infrastrukturnih građevina, obzirom da se 

iznos čini paušalno određenim.  

Predmetni iznos nije povezan ni sa predmetnom nabave niti ima

uporište u Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i 

gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19). Vrijednost projekta je

sukladno potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnim sredstvima

494 milijuna kuna tako da navedeni iznos nije ni u kakvoj korelaciji s

predmetom nabave, a ujedno nije ni sa prednje citiranim zakonom

budući da vrijednosni prag za obvezno imenovanje voditelja 

projekta gradnje za infrastrukturnu građevinu kojoj pripada 

predmetni projekt iznos 10.000.000,00 kuna (bez PDV).

Ne postoji nikakva razlika u zaduženjima, obvezama i u konačnici 

stečenom iskustvu Voditelja projekta na infrastrukturnom projektu 

investicijske vrijednosti 10 milijuna. 30 milijuna ili pak 50 milijuna

kuna koje Naručitelj paušalno određuje kao vrijednosni prag 

bodovanja.

Vrijednosni prag od preko 50 milijuna kuna sukladno Zakonu o

poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje za obvezu 

imenovanja Voditelja projekta odnosi se samo na ceste (i to tek

izmjenom zakona koja vrijedi od 1.1.2019.), međutim tim je 

neopravdano iz bodovanja isključen cijeli niz  infrastrukturnih 

građevina koje su po svojstvima sličnije predmetu nabave, a kod 

kojih je vrijednosni prag investicijska vrijednost od 10 milijuna kuna.

Slijedom navedenog, kako kriterij za odabir ponude ne bi bio

diskriminatoran prema iskustvu koje je u biti istovjetno, a razlikuje

se jedino u investicijskoj vrijednosti kojoj je prag sada paušalno i

proizvoljno određen predlaže se da se prag bodovanja poveže sa 

pozitivnim zakonodavstvom te da isti glasi:

Broj projekta na kojima je stručnjak radio kao Voditelj projekta, 

imenovan od strane Naručitelja, na izgradnji infrastrukturnih 

građevina, a za koje sukladno važećem zakonodavstvu prema 

mjestu i vremenu izvođenja radova post

imenovanja voditelja projekta.

Zahtjev/Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Voditelja projekta, kriterij A1:

Naručitelj je odredio vrijednosni kriterij radova iznad 50 milijuna 

kuna (bez PDV). Prvenstveno se moli obrazloženje vrijednosnog

praga od 50 milijuna kuna infrastrukturnih građevina, obzirom da se 

an ni sa predmetnom nabave niti ima

uporište u Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i 

gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19). Vrijednost projekta je

sukladno potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnim sredstvima

deni iznos nije ni u kakvoj korelaciji s

predmetom nabave, a ujedno nije ni sa prednje citiranim zakonom

budući da vrijednosni prag za obvezno imenovanje voditelja 

projekta gradnje za infrastrukturnu građevinu kojoj pripada 

00,00 kuna (bez PDV).

Ne postoji nikakva razlika u zaduženjima, obvezama i u konačnici 

stečenom iskustvu Voditelja projekta na infrastrukturnom projektu 

investicijske vrijednosti 10 milijuna. 30 milijuna ili pak 50 milijuna

dređuje kao vrijednosni prag 

Vrijednosni prag od preko 50 milijuna kuna sukladno Zakonu o

poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje za obvezu 

imenovanja Voditelja projekta odnosi se samo na ceste (i to tek

jedi od 1.1.2019.), međutim tim je 

neopravdano iz bodovanja isključen cijeli niz  infrastrukturnih 

građevina koje su po svojstvima sličnije predmetu nabave, a kod 

kojih je vrijednosni prag investicijska vrijednost od 10 milijuna kuna.

kako kriterij za odabir ponude ne bi bio

diskriminatoran prema iskustvu koje je u biti istovjetno, a razlikuje

se jedino u investicijskoj vrijednosti kojoj je prag sada paušalno i

proizvoljno određen predlaže se da se prag bodovanja poveže sa 

Broj projekta na kojima je stručnjak radio kao Voditelj projekta, 

imenovan od strane Naručitelja, na izgradnji infrastrukturnih 

građevina, a za koje sukladno važećem zakonodavstvu prema 

mjestu i vremenu izvođenja radova postojala obveza



Odgovor na primjedbu ili prijedlog

(prihvaća se/djelomično se 

prihvaća/ne prihvaća se) 

Tekst primjedbe ili prijedloga, bez

navođenja podataka o gospodarskom 

subjektu

Odgovor naručitelja:

Ne prihvaća se.

Kriterij  naručitelja nije paušalan. Vrijednost investicije je 494 

milijuna, zahtjev od 50 000 000,00 kn je cca 10 % investicije. Pri

određivanju kriterija za bodovanje iskustva stručnjaka Naručitelj se 

vodio vrijednosti investicije i tehničko –tehnološke kompleksnosti,

specifičnostima rada i vrijednosti ugrađene opreme.

više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i 

uređaja za obradu komunalnog otpada.

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 

NN78/15, 118/18 i 110/19 navodi da Investitori koji se u smislu

propisa kojima se uređuje javna nabava smatraju obveznicima

javne nabave obvezni su ugovoriti upravljanje projektom gradnje s

osobom registriranom za djelatnost upravljanja projektom ili

imenovati voditelja projekta koji je njezin zaposlenik u slučaju  

ulaganja sredstva u gradnji infrastrukturnih i drugih građevina, osim 

cesta, ukupne investicijske vrijednosti veće od 10.000.000,00 kuna 

bez PDV-a. Prema zakonu je 10.000.000,00 kn bez PDV

najniži vrijednosni prag koji predstavlja obvezu javnog naručitelja 

ugovoriti upravljanje projektom, a ne granica.

Zakonodavac je prepoznao potrebu voditelja projekta  već pri 

investicijama od 10 000 000,00 kn i propisao obvezu Investitorima

ugovoriti upravljanje projektom, stoga Naručitelj smatra kako je 

navedena vrijednost u Knjizi 1 relevantna za priznavanje traženog

iskustva.

Zahtjev/Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta:

2.  U odnosu na zahtjev da projekti za stručnjaka 1 (S1) moraju 

biti završeni

Ističe se zahtjev da projekt da bi se stečeno iskustvo bodovalo 

moraju biti završeni značajno ograničavaju tržišno natjecanje 

obzirom na dugotrajnost  izgradnje i općenitog trajanja projekta, 

stoga se radi osiguravanja odgovarajuće razine tržišnog natjecan

predlaže dopustiti iskustvo i na projektima koju su u tijeku s jasno

određenim kriterijima kada će projekti u tijeku biti uzeti u obzir. 

Prijedlog je da taj kriterij bude izvršenih preko 50% ugovorene

vrijednosti radova

Kriterij  naručitelja nije paušalan. Vrijednost investicije je 494 

od 50 000 000,00 kn je cca 10 % investicije. Pri

određivanju kriterija za bodovanje iskustva stručnjaka Naručitelj se 

tehnološke kompleksnosti,

specifičnostima rada i vrijednosti ugrađene opreme. CGO je sklop

međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i 

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 

NN78/15, 118/18 i 110/19 navodi da Investitori koji se u smislu

javna nabava smatraju obveznicima

javne nabave obvezni su ugovoriti upravljanje projektom gradnje s

osobom registriranom za djelatnost upravljanja projektom ili

imenovati voditelja projekta koji je njezin zaposlenik u slučaju  

infrastrukturnih i drugih građevina, osim 

cesta, ukupne investicijske vrijednosti veće od 10.000.000,00 kuna 

a. Prema zakonu je 10.000.000,00 kn bez PDV-a je

najniži vrijednosni prag koji predstavlja obvezu javnog naručitelja 

Zakonodavac je prepoznao potrebu voditelja projekta  već pri 

investicijama od 10 000 000,00 kn i propisao obvezu Investitorima

ugovoriti upravljanje projektom, stoga Naručitelj smatra kako je 

vantna za priznavanje traženog

Zahtjev/Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta:

2.  U odnosu na zahtjev da projekti za stručnjaka 1 (S1) moraju 

Ističe se zahtjev da projekt da bi se stečeno iskustvo bodovalo 

moraju biti završeni značajno ograničavaju tržišno natjecanje 

obzirom na dugotrajnost  izgradnje i općenitog trajanja projekta, 

stoga se radi osiguravanja odgovarajuće razine tržišnog natjecanja

predlaže dopustiti iskustvo i na projektima koju su u tijeku s jasno

određenim kriterijima kada će projekti u tijeku biti uzeti u obzir. 

Prijedlog je da taj kriterij bude izvršenih preko 50% ugovorene



Odgovor na primjedbu ili prijedlog

(prihvaća se/djelomično se 

prihvaća/ne prihvaća se) 

Tekst primjedbe ili prijedloga, bez

navođenja podataka o gospodarskom 

subjektu

Odgovor naručitelja:

Ne prihvaća se. 

Naručitelj nije tražio iskustvo u zadnjih 1-3 godine. Naručitelj ističe 

da se ne traže reference za građevine izgrađene isključivo u 

Hrvatskoj, već bilo gdje u svijetu. 

Radi izbjegavanja bilo kakve mogućnosti nedorečenosti u smislu 

kriterija bodovanja, naručitelj zadržava kriterij bodovanja kako je 

navedeno  za stručnjaka S1. 

Stručnjak 1, sudjeluje u projektu: okvirno 400 radnih dana

vrijeme provedeno na lokaciji projekta (lokacija CGO ili uredi

Naručitelja/AGO d.o.o. Slano ili Dubrovnik) minimalno je 2/3 od 

ukupnog broja radnih dana u svim fazama realizacije Projekta.

Zahtjev/Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta:

3. U odnosu na Stručnjaka 2 (K2) Stručnjak za građevinarstvo, 

kriterij B1

Naručitelj i za ovog stručnjaka odredio vrijednosni prag od iznad 50 

milijuna kuna (bez PDV) kao kriterij za bodovanje. Obzirom da je

iskustvo koje se ovdje boduje tehnička i administrativna kontrola 

građevinskih radova u odnosu na projektno-tehničku dokumentaciju 

koja ni na koji način nije ovisna o vrijednosti radova, ističe se kako 

ne postoji valjano opravdanje vrijednosnog kriterija bodovanja

Tehnička i administrativna kontrola građevinskih radova u 

iskustvenom smislu jednaka je bez obzira na vrijednost radova.

Budući da izgradnja bilo koje infrastrukturne građevine pretpostavlja 

značajnu investiciju ne postoji bojazan da odgovarajuće iskust

bez proizvoljno određenog vrijednosnog praga bude neprimjenjivo 

na konkretan predmet nabave, no međutim umjetnim 

razgraničavanjem istovjetnih iskustva paušalno određenim 

vrijednosnim pragom postiže se diskriminatorni učinak. 

Slijedom navedenog predlaže se kriterij odrediti kako slijedi:

Broj projekta na kojima je stručnjak obavljao tehničku i 

administrativnu kontrolu građevinskih radova u odnosu na 

projektno-tehničku dokumentaciju na izgradnji infrastrukturnih 

građevina.  

3 godine. Naručitelj ističe 

da se ne traže reference za građevine izgrađene isključivo u 

Radi izbjegavanja bilo kakve mogućnosti nedorečenosti u smislu 

kriterija bodovanja, naručitelj zadržava kriterij bodovanja kako je 

okvirno 400 radnih dana –

ji projekta (lokacija CGO ili uredi

Naručitelja/AGO d.o.o. Slano ili Dubrovnik) minimalno je 2/3 od 

ukupnog broja radnih dana u svim fazama realizacije Projekta.

zainteresiranog gospodarskog subjekta:

3. U odnosu na Stručnjaka 2 (K2) Stručnjak za građevinarstvo, 

Naručitelj i za ovog stručnjaka odredio vrijednosni prag od iznad 50 

milijuna kuna (bez PDV) kao kriterij za bodovanje. Obzirom da je

koje se ovdje boduje tehnička i administrativna kontrola 

tehničku dokumentaciju 

koja ni na koji način nije ovisna o vrijednosti radova, ističe se kako 

ne postoji valjano opravdanje vrijednosnog kriterija bodovanja.

Tehnička i administrativna kontrola građevinskih radova u 

iskustvenom smislu jednaka je bez obzira na vrijednost radova.

Budući da izgradnja bilo koje infrastrukturne građevine pretpostavlja 

značajnu investiciju ne postoji bojazan da odgovarajuće iskustvo

bez proizvoljno određenog vrijednosnog praga bude neprimjenjivo 

na konkretan predmet nabave, no međutim umjetnim 

razgraničavanjem istovjetnih iskustva paušalno određenim 

vrijednosnim pragom postiže se diskriminatorni učinak. 

se kriterij odrediti kako slijedi:

Broj projekta na kojima je stručnjak obavljao tehničku i 

administrativnu kontrolu građevinskih radova u odnosu na 

tehničku dokumentaciju na izgradnji infrastrukturnih 



Odgovor na primjedbu ili prijedlog

(prihvaća se/djelomično se 

prihvaća/ne prihvaća se) 

Tekst primjedbe ili prijedloga, bez

navođenja podataka o gospodarskom 

subjektu

Odgovor naručitelja:

Djelomično se prihvaća.  

CGO je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki 

povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada. 

Naručitelj je odredio uvjete tehničke i stručne sposobnosti te 

iskustvo i razinu iskustva. Svi uvjeti i stručne sposobnosti su vezani 

uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave. Pri određivanju 

kriterija za bodovanje iskustva stručnjaka Naručitelj se vodio 

vrijednosti investicije i tehničko –tehnološke kompleksnosti,

specifičnostima rada i vrijednosti ugrađene opreme

Vrijednost građevinskih radova na projektu Centra za 

gospodarenje otpadom i 6 (šest) pretovarnih stanica je investicije je

cca 300 milijuna. Naručitelj mijenja kriteri

projekata*vrijednosti radova iznad 30 milijuna kuna (bez PDV

kojima je stručnjak obavljao tehničku i administrativnu kontrolu 

građevinskih radova u odnosu na projektno

dokumentacijuna izgradnji infrastrukturnih građevina

Zahtjev/Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta:

4. U odnosu na Stručnjaka 2 (K2) Stručnjak za građevinarstvo, 

kriterij B2

U odnosu na ovaj kriterij boduje se iskustvo stečeno tijekom 

izvođenja radova ili nadzoru nad izgradnjom ili izradi glavnog 

projekta ili izradi idejnog projekta. Budući da je kriterij za odabir 

ograničen na projekte za koje je ishođena uporabna dozvola ili

jednakovrijedni ekvivalent, ističe se kako je predmetni uvjet 

ograničavajući i diskriminatorni prema iskustvu stečenom na izradi 

glavnog projekta ili izradi idejnog projekta. Naime, dok se iskustvo

na izvođenju radova ili nadzoru nad izgradnjom može povez

uporabnom dozvolom kao jamstvom dobro izvršenog posla, izrada

glavnog projekta ili idejnog projekta nije ni na koji način ni prostorno 

ni vremenski povezana sa ishođenjem uporabne dozvole. 

Projektant glavnog odnosno idejnog projekta nema nikakav utj

na ishođenje uporabne dozvole i da li će se za projekt koji je on 

projektirao ikada izdati uporabna dozvola najmanje ovisi o njemu.

Uporabna dozvola je značajno vremenski odvojena i neizvjesna od 

trenutka kada je glavni odnosno idejni projekt završen

postoji valjan razlog zašto bi se za bodovanje jedno s drugim

CGO je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki 

povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada. 

tehničke i stručne sposobnosti te 

iskustvo i razinu iskustva. Svi uvjeti i stručne sposobnosti su vezani 

uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave. Pri određivanju 

kriterija za bodovanje iskustva stručnjaka Naručitelj se vodio 

tehnološke kompleksnosti,

specifičnostima rada i vrijednosti ugrađene opreme

Vrijednost građevinskih radova na projektu Centra za 

gospodarenje otpadom i 6 (šest) pretovarnih stanica je investicije je

cca 300 milijuna. Naručitelj mijenja kriterij i glasi: Broj

projekata*vrijednosti radova iznad 30 milijuna kuna (bez PDV-a) na

kojima je stručnjak obavljao tehničku i administrativnu kontrolu 

u odnosu na projektno-tehničku 

dokumentacijuna izgradnji infrastrukturnih građevina.

Zahtjev/Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta:

4. U odnosu na Stručnjaka 2 (K2) Stručnjak za građevinarstvo, 

U odnosu na ovaj kriterij boduje se iskustvo stečeno tijekom 

izvođenja radova ili nadzoru nad izgradnjom ili izradi glavnog 

projekta ili izradi idejnog projekta. Budući da je kriterij za odabir 

ograničen na projekte za koje je ishođena uporabna dozvola ili

jednakovrijedni ekvivalent, ističe se kako je predmetni uvjet 

ograničavajući i diskriminatorni prema iskustvu stečenom na izradi 

glavnog projekta ili izradi idejnog projekta. Naime, dok se iskustvo

na izvođenju radova ili nadzoru nad izgradnjom može povezati sa

uporabnom dozvolom kao jamstvom dobro izvršenog posla, izrada

glavnog projekta ili idejnog projekta nije ni na koji način ni prostorno 

ni vremenski povezana sa ishođenjem uporabne dozvole. 

Projektant glavnog odnosno idejnog projekta nema nikakav utjecaj

na ishođenje uporabne dozvole i da li će se za projekt koji je on 

projektirao ikada izdati uporabna dozvola najmanje ovisi o njemu.

Uporabna dozvola je značajno vremenski odvojena i neizvjesna od 

trenutka kada je glavni odnosno idejni projekt završen stoga ne

postoji valjan razlog zašto bi se za bodovanje jedno s drugim



Odgovor na primjedbu ili prijedlog

(prihvaća se/djelomično se 

prihvaća/ne prihvaća se) 

Tekst primjedbe ili prijedloga, bez

navođenja podataka o gospodarskom 

subjektu

uvjetovalo. Utoliko se iskustvo na izgradnji glavnog projekta može

povezati jedino s izdavanjem građevinske dozvole, a idejnog 

projekta za izdavanjem lokacijske dozvole kao dokumentima

odnosu na građenje imaju jednaki učinak kao što uporabna dozvola 

ima na sudionike u gradnji.

Slijedom navedenog ističe se da nije zakonito bodovanje iskustva 

stečenog na izradi glavnog projekta odnosno idejnog projekta 

uvjetovati ishođenjem uporabne dozvole. 

Odgovor naručitelja:

Prihvaća se.  

Broj projekata* na kojima je stručnjak radio tijekom izvođenja 

radova ili nadzoru nad izgradnjom ili izradi glavnog

idejnog projekta Centra za gospodarenje otpadom ili druge

građevine za obradu mješanog komunalnog otpada kapaciteta 

većeg ili jednakog od 25.000 tona/godišnje 

Mijena se napomena i glasi

*Projekti na kojima je stručnjak izvršavao ugovor 

radova ili nadzoru nad izgradnjom moraju biti u cijelosti završeni,

odnosno za građevine mora biti ishođena uporabna dozvola ili 

jednakovrijedan ekvivalent kojim se dozvoljava korištenje

građevine. Projekti na kojima je stručnjak izvršava

glavnog projekta za građevine mora biti ishođena građevinska 

dozvola.

Projekti na kojima je stručnjak izvršavao ugovor izrade idejnog 

projekta za građevine mora biti ishođena pravomoćna lokacijska 

dozvola.

Zahtjev/Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta:

5. U odnosu na zahtjev da projekti za stručnjaka 2 (K2) moraju 

biti završeni

Jednako kao i za Stručnjaka 1 (S1) postoji jednaka problematika 

uvjetovanja da projekti moraju biti završeni. Za Stručnjaka 2 (K2) 

tim više obzirom na kriterij bodovanja definiranog u kriteriju B2.

Predlaže se dopustiti bodovanje i projekta koji su u tijeku s jasno

određenim kriterijima za bodovanje, a prijedlog je da to bude 

izvršenih preko 50% ugovorene vrijednosti radova u trenutku

otvaranja ponuda.

uvjetovalo. Utoliko se iskustvo na izgradnji glavnog projekta može

povezati jedino s izdavanjem građevinske dozvole, a idejnog 

projekta za izdavanjem lokacijske dozvole kao dokumentima koji u

odnosu na građenje imaju jednaki učinak kao što uporabna dozvola 

Slijedom navedenog ističe se da nije zakonito bodovanje iskustva 

stečenog na izradi glavnog projekta odnosno idejnog projekta 

Broj projekata* na kojima je stručnjak radio tijekom izvođenja 

radova ili nadzoru nad izgradnjom ili izradi glavnog projekta ili izradi

idejnog projekta Centra za gospodarenje otpadom ili druge

građevine za obradu mješanog komunalnog otpada kapaciteta 

*Projekti na kojima je stručnjak izvršavao ugovor tijekom izvođenja 

radova ili nadzoru nad izgradnjom moraju biti u cijelosti završeni,

odnosno za građevine mora biti ishođena uporabna dozvola ili 

jednakovrijedan ekvivalent kojim se dozvoljava korištenje

Projekti na kojima je stručnjak izvršavao ugovor izrade

glavnog projekta za građevine mora biti ishođena građevinska 

Projekti na kojima je stručnjak izvršavao ugovor izrade idejnog 

projekta za građevine mora biti ishođena pravomoćna lokacijska 

Zahtjev/Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta:

5. U odnosu na zahtjev da projekti za stručnjaka 2 (K2) moraju 

Jednako kao i za Stručnjaka 1 (S1) postoji jednaka problematika 

projekti moraju biti završeni. Za Stručnjaka 2 (K2) 

tim više obzirom na kriterij bodovanja definiranog u kriteriju B2.

Predlaže se dopustiti bodovanje i projekta koji su u tijeku s jasno

određenim kriterijima za bodovanje, a prijedlog je da to bude 

nih preko 50% ugovorene vrijednosti radova u trenutku



Odgovor na primjedbu ili prijedlog

(prihvaća se/djelomično se 

prihvaća/ne prihvaća se) 

Tekst primjedbe ili prijedloga, bez

navođenja podataka o gospodarskom 

subjektu

Odgovor naručitelja:

Ne prihvaća se.  

Kao gore pod 2. Naručitelj nije tražio iskustvo u zadnjih 1

Naručitelj ističe da se ne traže reference za građevine izgrađene 

isključivo u Hrvatskoj, već bilo gdje u svijetu. 

Radi izbjegavanja bilo kakve mogućnosti nedorečenosti u smislu 

kriterija bodovanja, naručitelj zadržava kriterij bodovanja kako je 

navedeno  za stručnjaka S2. 

Stručnjak 2, sudjeluje u projektu: okvirno 300 radnih dana

vrijeme provedeno na lokaciji projekta (lokacija CGO ili uredi

Naručitelja/AGO d.o.o. Slano ili Dubrovnik) minimalno je 2/3 od 

ukupnog broja radnih dana u svim fazama realizacije Projekta

Zahtjev/Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta:

6. U odnosu na Stručnjaka 3 (K3) i kriterij bodovanja 

Naručitelj je za ovog stručnjaka dopustio bodovanje projekta koji su 

u tijeku, međutim nejasno je određen kriterij kada će se projekti

su u tijeku uzeti u obzir.

Naručitelj navodi za projekte u tijeku da su prihvatljive izvršene 

usluge koje predstavljaju jednu cjelinu, koja svojom prirodom,

količinom ili važnosti i namjenom odgovara traženom u 

Dokumentaciji o nabavi.

Predmetna formulacija je nejasna i nedovoljno precizna, pogotovo

kada je ograničeno da ukoliko je stručnjak pružao usluge na više 

ugovora  unutar jednog projekta smatrat će se da je pružio jednu 

uslugu. Stoga nejasno je u kojem slučaju bi unutar ugovora u 

izvršena usluga predstavljala jednu cjelinu potrebnu za dodjeljivanje

bodova.

Slijedom navedenog, Naručitelj treba preciznije definirati predmetni 

kriterij za odabir ponude  na način da isti bude u cijelosti u skladu 

sa čl. 200. ZJN 2016.  odnosno da isto bude jasno, precizno,

razumljivo i nedvojbeno.

Naručitelj nije tražio iskustvo u zadnjih 1-3 godine.

Naručitelj ističe da se ne traže reference za građevine izgrađene 

Radi izbjegavanja bilo kakve mogućnosti nedorečenosti u smislu 

ručitelj zadržava kriterij bodovanja kako je 

okvirno 300 radnih dana –

vrijeme provedeno na lokaciji projekta (lokacija CGO ili uredi

Naručitelja/AGO d.o.o. Slano ili Dubrovnik) minimalno je 2/3 od 

ukupnog broja radnih dana u svim fazama realizacije Projekta

Zahtjev/Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta:

6. U odnosu na Stručnjaka 3 (K3) i kriterij bodovanja 

Naručitelj je za ovog stručnjaka dopustio bodovanje projekta koji su 

u tijeku, međutim nejasno je određen kriterij kada će se projekti koji

Naručitelj navodi za projekte u tijeku da su prihvatljive izvršene 

usluge koje predstavljaju jednu cjelinu, koja svojom prirodom,

količinom ili važnosti i namjenom odgovara traženom u 

Predmetna formulacija je nejasna i nedovoljno precizna, pogotovo

kada je ograničeno da ukoliko je stručnjak pružao usluge na više 

ugovora  unutar jednog projekta smatrat će se da je pružio jednu 

uslugu. Stoga nejasno je u kojem slučaju bi unutar ugovora u tijeku

izvršena usluga predstavljala jednu cjelinu potrebnu za dodjeljivanje

Slijedom navedenog, Naručitelj treba preciznije definirati predmetni 

kriterij za odabir ponude  na način da isti bude u cijelosti u skladu 

da isto bude jasno, precizno,



Odgovor na primjedbu ili prijedlog

(prihvaća se/djelomično se 

prihvaća/ne prihvaća se) 

Tekst primjedbe ili prijedloga, bez

navođenja podataka o gospodarskom 

subjektu

Odgovor naručitelja:

Ne prihvaća se. 

Dokumentacijom o nabavi, Knjiga 3, dio 3. Djelokrug rada, jasno su

definirane aktivnosti projekta, odnosno obuhvat usluga Tehničke 

pomoći i upravljanja projektom po navedenim aktivnostima (od 

Aktivnost 1 - do Aktivnost 9/uključujući istu). Nadalje u Knjizi 3, Dio 

4. Stručno osoblje, definirani su osnovni zadaci i uvjeti z

pojedinoga stručnjaka. Konkretno, za Stručnjaka za pravna pitanja 

(Stručnjak 3) točka 4.4., Dio 4., Knjiga 3, propisano je da je isti 

zadužen za savjetovanje Naručitelja iz domene pravnih pitanja, a 

posebice za uvjete Ugovora. Nadalje, isti rješav

problematiku vezanu za pripremu, provedbu i realizaciju Projekta i

odgovara za sve aktivnosti povezane sa pružanjem pravnih savjeta

i drugo. Iz istoga proizlazi da se izvršenom uslugom koje

predstavljaju jednu cjelinu, koja svojom prirodom , količ

važnosti i namjenom odgovara traženom u Dokumentaciji o nabavi,

smatra bilo koja izvršena aktivnost propisana u Knjizi 3., Dio 3,

Djelokrug rada. Nadalje, s obzirom da ovakvi Projekti traju duži niz

godina i s obzirom na kompleksnost istih, logično 

prihvatiti i referencu Stručnjaka 3 koji je sudjelovao odnosno koji

sudjeluje u projektima koji su u tijeku, te da će izvršena usluga 

predstavlja jednu cjelinu kako to proizlazi iz Dokumentacije

nadmetanje.

Zahtjev/Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta:

7.  U odnosu na Stručnjaka 4 (K4) Stručnjak za gospodarenje 

otpadom i kriterij bodovanja

Moli se pojašnjenje da li je zahtjev da se projekt treba dovesti do

faze gotovosti ishođene uporabne dozvole za sve kriterije 

bodovanja da bi isti bili podobni za bodovanje (D1, D2 i D3) ili se

navedeni uvjet odnosi samo na kriterij D1?

Ističe se da ako je navedeni uvjet primjenjiv na sve kriterije za ovog

stručnjaka da isto ne bi bilo opravdano i zakonito.  Nije opravdano 

povezivanje izrada tehničko-tehnološkog rješenja ili projekta

postrojenja MBO odnosno analize i elaborata morfološkog sastava

miješanog komunalnog otpada i fizikalnim-kemijskim svojstvima

miješanog komunalnog otpada s činjenicom ishođenja uporabne 

dozvole budući da isto nije ni na koji način povezano niti 

Dokumentacijom o nabavi, Knjiga 3, dio 3. Djelokrug rada, jasno su

definirane aktivnosti projekta, odnosno obuhvat usluga Tehničke 

pomoći i upravljanja projektom po navedenim aktivnostima (od 

do Aktivnost 9/uključujući istu). Nadalje u Knjizi 3, Dio 

4. Stručno osoblje, definirani su osnovni zadaci i uvjeti za svakog

pojedinoga stručnjaka. Konkretno, za Stručnjaka za pravna pitanja 

(Stručnjak 3) točka 4.4., Dio 4., Knjiga 3, propisano je da je isti 

zadužen za savjetovanje Naručitelja iz domene pravnih pitanja, a 

posebice za uvjete Ugovora. Nadalje, isti rješava pravnu

problematiku vezanu za pripremu, provedbu i realizaciju Projekta i

odgovara za sve aktivnosti povezane sa pružanjem pravnih savjeta

i drugo. Iz istoga proizlazi da se izvršenom uslugom koje

predstavljaju jednu cjelinu, koja svojom prirodom , količinom i

važnosti i namjenom odgovara traženom u Dokumentaciji o nabavi,

smatra bilo koja izvršena aktivnost propisana u Knjizi 3., Dio 3,

Djelokrug rada. Nadalje, s obzirom da ovakvi Projekti traju duži niz

godina i s obzirom na kompleksnost istih, logično je da će Naručitelj 

koji je sudjelovao odnosno koji

sudjeluje u projektima koji su u tijeku, te da će izvršena usluga 

tavlja jednu cjelinu kako to proizlazi iz Dokumentacije za

Zahtjev/Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta:

7.  U odnosu na Stručnjaka 4 (K4) Stručnjak za gospodarenje 

Moli se pojašnjenje da li je zahtjev da se projekt treba dovesti do

faze gotovosti ishođene uporabne dozvole za sve kriterije 

bodovanja da bi isti bili podobni za bodovanje (D1, D2 i D3) ili se

e navedeni uvjet primjenjiv na sve kriterije za ovog

stručnjaka da isto ne bi bilo opravdano i zakonito.  Nije opravdano 

tehnološkog rješenja ili projekta

postrojenja MBO odnosno analize i elaborata morfološkog sastava

kemijskim svojstvima

miješanog komunalnog otpada s činjenicom ishođenja uporabne 

dozvole budući da isto nije ni na koji način povezano niti 



Odgovor na primjedbu ili prijedlog

(prihvaća se/djelomično se 

prihvaća/ne prihvaća se) 

Tekst primjedbe ili prijedloga, bez

navođenja podataka o gospodarskom 

subjektu

međuovisno.  

Ishođenje uporabne dozvole može se tek djelomično povezati s 

iskustvom navedenom u kriteriju D1 no ni to ne u potpunosti.

Kao i za kriterij B2 nije opravdano iskustvo projektanata postrojenja

povezivati i uvjetovati ishođenjem uporabne dozvole, budući da 

jedno s drugim nema izravne poveznice.

Kao i u primjedbama 5 i 6 predlaže se odustati od uvjeta da projekti

moraju biti završeni do faze ishođene uporabne dozvole da bi 

zadovoljili uvjete bodovanja, već se predlaže dopustiti bodovanje i 

projekta koji su u tijeku na način uvjet za bodovanje bude preko 

50% ugovorene vrijednosti radova u trenutku otvaranja ponuda.

Odgovor naručitelja:

Uvjet da projekti na kojima je stručnjak izvršavao ugovor moraju biti 

u cijelosti završeni, odnosno za građevine mora biti ishođena 

uporabna dozvola ili jednakovrijedan ekvivalent kojim se dozvoljava

korištenje građevine odnosi se samo na kriterij D1.

Ne prihvaća se.  

Kao gore pod 2. Naručitelj nije tražio iskustvo u zadnjih 1

Naručitelj ističe da se ne traže reference za građevine izgrađene 

isključivo u Hrvatskoj, već bilo gdje u svijetu. 

Radi izbjegavanja bilo kakve mogućnosti nedorečenosti u smislu 

kriterija bodovanja, naručitelj zadržava kriterij bodovanja kako je 

navedeno  za stručnjaka D1. 

Zahtjev/Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta:

8. U odnosu na Stručnjaka 5 (K5) Stručnjak za obradu otpadnih 

voda

Kao u odnosu na prethodne stručnjake ističe se kako nije 

opravdano iskustvo projektanata postrojenja povezivati i uvjetovati

ishođenjem uporabne dozvole, budući da jedno s drugim nema 

izravne poveznice.

Predlaže da se predmetno iskustvo umjesto s uporabno

eventualno poveže sa ishođenom građevinskom i/ili lokacijskom 

dozvolom, no radi širenja tržišnog natjecanja predlaže se općenito 

odustati od uvjetovanja da projekti moraju biti završeni do faze

uporabne dozvole kako bi bili bodovani.

Ishođenje uporabne dozvole može se tek djelomično povezati s 

navedenom u kriteriju D1 no ni to ne u potpunosti.

Kao i za kriterij B2 nije opravdano iskustvo projektanata postrojenja

povezivati i uvjetovati ishođenjem uporabne dozvole, budući da 

aže se odustati od uvjeta da projekti

moraju biti završeni do faze ishođene uporabne dozvole da bi 

zadovoljili uvjete bodovanja, već se predlaže dopustiti bodovanje i 

projekta koji su u tijeku na način uvjet za bodovanje bude preko 

i radova u trenutku otvaranja ponuda.

projekti na kojima je stručnjak izvršavao ugovor moraju biti 

građevine mora biti ishođena 

uporabna dozvola ili jednakovrijedan ekvivalent kojim se dozvoljava

korištenje građevine odnosi se samo na kriterij D1.

Naručitelj nije tražio iskustvo u zadnjih 1-3 godine.

Naručitelj ističe da se ne traže reference za građevine izgrađene 

Radi izbjegavanja bilo kakve mogućnosti nedorečenosti u smislu 

ručitelj zadržava kriterij bodovanja kako je 

Zahtjev/Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta:

. U odnosu na Stručnjaka 5 (K5) Stručnjak za obradu otpadnih 

Kao u odnosu na prethodne stručnjake ističe se kako nije 

opravdano iskustvo projektanata postrojenja povezivati i uvjetovati

ishođenjem uporabne dozvole, budući da jedno s drugim nema 

Predlaže da se predmetno iskustvo umjesto s uporabnom dozvolom

eventualno poveže sa ishođenom građevinskom i/ili lokacijskom 

dozvolom, no radi širenja tržišnog natjecanja predlaže se općenito 

odustati od uvjetovanja da projekti moraju biti završeni do faze



Odgovor na primjedbu ili prijedlog

(prihvaća se/djelomično se 

prihvaća/ne prihvaća se) 

Tekst primjedbe ili prijedloga, bez

navođenja podataka o gospodarskom 

subjektu

Odgovor naručitelja:

Ne prihvaća se.   

Naručitelj želi osigurati stručnjaka koji ima dokaze o učinkovitosti 

postrojenja s obzirom da je na Centru za gospodarenje otpadom

Lučino razdolje predviđen probni rad i isti je uvjet izdavanja 

Uporabne dozvole.

Projektant je sudionik u gradnji kao i nadzor i izvođač.

Zahtjev/Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta:

9. U odnosu na popis glavnih usluga

S obzirom da Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,

73/17, 14/19, 98/19) jasno i nedvosmisleno daje definiciju

Građevina za gospodarenje otpadom te da se navedene građevine 

funkcionalno i tehnološki bitno razlikuju od ostalih infrastrukturnih

građevina reguliranih Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 

65/17, 114/18, 39/19, 98/19) molimo naručitelja da pod kriterijem 

dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti doda minimalno jednu 

referencu na izgradnji ili sanaciji ili zatvaranju građevina za 

gospodarenje otpadom u minimalnom iznosu jedne četvrtine 

procijene vrijednosti nabave. Uvođenjem novom podkriterija 

naručitelj se osigurava da će ponuditelj biti tehnički i stručno 

sposoban pružiti uslugu koja je predmet nabave u sukladnosti s

traženim zahtjevima i rokovima te ponuditelj dokazuje primjereno

iskustvo, što ulijeva sigurnost da će ponuditelj (ukoliko bude 

izabran) pružiti uslugu kvalitetno, stručno, pravovremeno i 

profesionalno.

Predlažemo naručitelju izmjenu Knjige 1. Točke 4.3.1 Popis glavnih 

usluga tako da novi tekst glasi:

Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je

započeo postupak javne nabave i tijekom 5 (pet) godina koje 

prethode toj godini uredno pružio usluge na projektu k

koje su iste ili slične predmetu nabave.   

Slične usluge su usluge Tehničke pomoći i/ili upravljanja projektom 

gradnje Centra za gospodarenje otpadom i/ili sličnim građevinama. 

Pod sličnim građevinama smatraju se infrastrukturne građevine 

prema definiciji iz Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 

aručitelj želi osigurati stručnjaka koji ima dokaze o učinkovitosti 

postrojenja s obzirom da je na Centru za gospodarenje otpadom

zdolje predviđen probni rad i isti je uvjet izdavanja 

Projektant je sudionik u gradnji kao i nadzor i izvođač.

subjekta:

S obzirom da Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,

73/17, 14/19, 98/19) jasno i nedvosmisleno daje definiciju

Građevina za gospodarenje otpadom te da se navedene građevine 

bitno razlikuju od ostalih infrastrukturnih

građevina reguliranih Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 

65/17, 114/18, 39/19, 98/19) molimo naručitelja da pod kriterijem 

dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti doda minimalno jednu 

dnji ili sanaciji ili zatvaranju građevina za 

gospodarenje otpadom u minimalnom iznosu jedne četvrtine 

procijene vrijednosti nabave. Uvođenjem novom podkriterija 

naručitelj se osigurava da će ponuditelj biti tehnički i stručno 

je predmet nabave u sukladnosti s

traženim zahtjevima i rokovima te ponuditelj dokazuje primjereno

iskustvo, što ulijeva sigurnost da će ponuditelj (ukoliko bude 

izabran) pružiti uslugu kvalitetno, stručno, pravovremeno i 

Točke 4.3.1 Popis glavnih 

Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je

započeo postupak javne nabave i tijekom 5 (pet) godina koje 

prethode toj godini uredno pružio usluge na projektu koji je završen

Slične usluge su usluge Tehničke pomoći i/ili upravljanja projektom 

gradnje Centra za gospodarenje otpadom i/ili sličnim građevinama. 

Pod sličnim građevinama smatraju se infrastrukturne građevine 

ema definiciji iz Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 



Odgovor na primjedbu ili prijedlog

(prihvaća se/djelomično se 

prihvaća/ne prihvaća se) 

Nakon provedenog ponovljenog

vrijeme trajanja savjetovanja

postupku javne nabave zaprimljeno

dokumentacije o nabavi. Naručitelj je 

što se iste kose sa načelima javne nabave. Naručitelj je 

u potpunosti uvažio, dok je Naručitelj 

primjedbu/prijedlog u svezi objavljene dokumentacije o nabavi.

65/17, 114/18, 39/19, 98/19).

Iznos jedne pružene usluge ili zbroj iznosa više pruženih usluga

(najviše pet) mora biti najmanje isti ili viši od polovice iznosa

procijenjene vrijednosti nabave (3.800.000,00 kuna) od čega se 

barem jedna usluga mora odnositi na izgradnju ili sanaciju ili

zatvaranje građevine za gospodenje otpadom u minimalnom iznosi 

od 1.900.000,00 kn.

Odgovor naručitelja:

Ne prihvaća se. 

Sukladno načelima javne nabave, javna nabava ne smije biti 

osmišljena s namjerom da se određenim gospodarskim subjektima 

neopravdano da prednost ili ih se stavi u nepovoljan položaj. S

obzirom na navedenu odredbu propisanu člankom 4. stavkom 2. 

važećeg Zakona o javnoj nabavi , prijedlog zainteresiranog 

gospodarskog subjekta se ne prihvaća. 

ponovljenog postupka savjetovanja, javni naručitelj objavljuje da za 

vrijeme trajanja savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

zaprimljeno devet (9) primjedbi ili prijedloga u svezi objavljene

Naručitelj je odbio sedam (7) primjedbi/prijedloga

što se iste kose sa načelima javne nabave. Naručitelj je jednu (1) primjedbu

, dok je Naručitelj djelomično prihvatio jednu (1) 

u svezi objavljene dokumentacije o nabavi.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU 

Iznos jedne pružene usluge ili zbroj iznosa više pruženih usluga

(najviše pet) mora biti najmanje isti ili viši od polovice iznosa

800.000,00 kuna) od čega se 

barem jedna usluga mora odnositi na izgradnju ili sanaciju ili

zatvaranje građevine za gospodenje otpadom u minimalnom iznosi 

Sukladno načelima javne nabave, javna nabava ne smije biti 

osmišljena s namjerom da se određenim gospodarskim subjektima 

neopravdano da prednost ili ih se stavi u nepovoljan položaj. S

propisanu člankom 4. stavkom 2. 

važećeg Zakona o javnoj nabavi , prijedlog zainteresiranog 

postupka savjetovanja, javni naručitelj objavljuje da za 

eresiranim gospodarskim subjektima u predmetnom

u svezi objavljene

/prijedloga iz razloga

jednu (1) primjedbu/prijedlog

djelomično prihvatio jednu (1) 

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU 


