
 
 

 
 REPUBLIKA HRVATSKA   

 LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

STRUČNO POVJERENSTVO  

ZA JAVNU NABAVU  

KLASA: 602-02/18-01/15 

URBROJ: 2125/1-06-18-06 

Gospić, 25. listopada 2018. godine 

 

 

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16., dalje u tekstu 

ZJN 2016)), članka 9. i 10. Pravilnika o planu nabave, registru nabave, prethodnom savjetovanju i 

analizi tržišta o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 101/17), javni naručitelj Ličko – senjska 

županija, nakon objavljenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na 

internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik za 

predmet nabave usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Ličko-senjska županija osnivač, 

evidencijski broj nabave: 6/18JN, objavljuje 
 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODOM SAVJETOVANJU 

SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 
 

 

 
NAZIV NARUČITELJA  

Ličko-senjska županija  
Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić  
OIB: 40774389207 

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE  6/18JN 

 

 
PREDMET NABAVE  

Usluga prijevoza učenika za 12 osnovnih škola kojima je 

Ličko-senjska županija osnivač - nabava usluge po 

grupama – 3 grupe.  
Naručitelj je na stranicama EOJN-a objavio nacrt 

Dokumentacije o nabavi, tehničke specifikacije za sve 3 

grupe predmeta nabave i troškovnike za sve 3 grupe 

predmeta nabave.  
DATUM POČETKA PRETHODNOG 

SAVJETOVANJA  
 
04. listopada 2018. godine  

DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG 

SAVJETOVANJA  
 
09. listopada 2018. godine 

NAVOD DA LI JE TIJEKOM 

PRETHODNOG SAVJETOVANJA 

NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK 

SA ZAINTERESIRANIM 

GOSPODARSKIM SUBJETIMA  
 

 
Tijekom prethodnog savjetovanja naručitelj nije održao 

sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.  
 

 

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI ZAINTERSIRANIH GOSPODASKIH SUBJEKATA I 

ODGOVORI NARUČITELJA NA PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE 
(prihvaća se / djelomično se prihvaća/ ne prihvaća se) 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (1) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: točka 3. Dokumentacije o nabavi – 

procijenjena vrijednost nabave određena u nerealno niskom iznosu, osobito bez uzimanja u obzir 

porast cijene goriva i porast cijene rada u djelatnosti prijevoza putnika u cestovnom prometu u odnosu 

na postupak javne nabave iste usluge proveden prije dvije godine te predlaže povećanje i ukupne i 

procijenjene vrijednosti nabave u odnosu na svaku grupu predmeta nabave za najmanje 50%.  

 



ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (1) 
Djelomično se prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Naručitelj je procijenjenu vrijednost nabave već uvećao za 5% u odnosu na utrošena sredstva za 

2017./2018. godinu. Razmotrili smo prijedlog gospodarskog subjekta te smo uzeli u obzir povećanje 

cijene goriva, kao i decentralizirana sredstva namijenjena osnovnim školama, a koja se osiguravaju u 

Proračunu Ličko-senjske županije, te ćemo uvažavajući prethodno navedeno procijenjenu vrijednost 

nabave povećati za 28%. 
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 

 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (2) 
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: točka 25. Dokumentacije o nabavi – 

kvalitativni kriterij ekonomski najpovoljnije ponude – upozoravamo da određivanje kvalitativnog 

kriterija ekonomski najpovoljnije ponude u obliku starosti vozila nije primjenjivo budući važeći 

propisi o prijevozu putnika u cestovnom prometu ne određuju starost vozila za obavljanje predmetne 

djelatnosti te u praksi dovodi prvo do zapreke pristupa tržištu malim i srednjim poduzetnicima te do 

toga da se u ponudi radi ispunjavanja kriterija daju najnoviji autobusi, a prijevoz se ne obavlja sa tim 

ili vozilima takvih karakteristika što u izvršavanju ugovora stvara probleme na relaciji naručitelj – 

ugovaratelj, što je u ovom slučaju osobito izgledno zbog nerealno niske procijenjene vrijednosti 

nabave te stoga predlaže da se kvalitativni kriterij ekonomski najpovoljnije ponude odredi na drugačiji 

način.  
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (2) 

Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Naručitelj se u određivanju kvalitativnog kriterija ekonomski najpovoljnije ponude u obliku 

starosti vozila isključivo vodio namjerama da se postigne veća sigurnost prijevoza djece u školu, 

smanji mogućnost zastoja na linijama koje bi uzrokovalo kašnjenja učenika na nastavu zbog veće 

neispravnosti starijeg vozila. Razlozi za utvrđivanje prosječne starosti autobusa kao kriterij za odabir 

ponude nalazi se u činjenici da se prema podacima Centra za vozila Hrvatske postotak neispravnosti 

vozila mlađih od 5 godina kreće 2-3%, a postotak neispravnosti nađenih kod vozila starijih od 10 

godina kreće se oko 20-30%, pa i više.  

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (3) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: Tehnička specifikacija, Grupa II, - OŠ 

Plitvička jezera: određenje jedan mini bus sa pogonom na sva četiri kotača – molimo određenje koliko 

najmanje sjedala takvo vozilo mora imati sukladno propisima o sigurnosti  prometa na cestama.  
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (3) 

Vozilo koje je navedeno u tehničkoj specifikaciji, odnosno mini bus sa pogonom na sva četiri kotača 

(4x4) mora imati najmanje 15+1 sjedeće mjesto. 
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 

 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (4) 
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: točka 3. – Opis predmeta nabave - navodi da 

je iz ove točke vidljivo da je nabava podijeljen na tri grupe te da ne vidi razloga ovakve podjele s 

obzirom da je do sada bila po školama. Također navodi da se ne radi niti o geografskim područjima, te 

koje veze imaju škola Senj i Karlobag s OŠ Novalja koja je na otoku Pagu. Predlaže da se naprave 

grupe po školama.  
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (4) 

Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Prijevoz učenika 12 osnovnih škola kojih je osnivač Ličko-senjska županija, a koji je podijeljen u tri 

grupe za Naručitelja predstavlja prihvatljivo rješenje te funkcionalno i objektivno određenu podjelu. 

Sklapanje više Okvirnih sporazuma za više grupa kao što je to bilo ranijih godina za Naručitelja je 

kompliciraniji i teže provediv postupak. Organizacija prijevoza učenika i kontrola izvršenja ugovora 

znatno je olakšana ukoliko postoji tri ugovora čija izvršenja treba kontrolirati nego više ugovora s 

različitim ugovarateljima, odnosno s različitim pravima i obvezama. Ukoliko bi se provodio postupak 

nabave s više grupa postoji objektivna opasnost da se postupci nabave za sve grupe ne završe u isto 

vrijeme, što znatno otežava cjelokupno planiranje postupka javne nabave, kao i kasnije izvršenje 

ugovora. 
Naručitelj je pri podjeli predmeta nabave na grupe uzeo u obzir mogućnost pristupa malih i srednjih 

gospodarskih subjekata postupku javne nabave na način da je izvršio podjelu predmeta nabave na 

grupe i odredio potrebne materijalne i ljudske resurse kojima gospodarski subjekt treba raspolagati za 



izvršenje usluge prijevoza na utvrđenim linijama u skladu sa zakonskim propisima koji propisuju 

veličinu malih i srednjih poduzetnika. 
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 

 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (5) 
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu koja se odnosi na procijenjenu vrijednost 

nabave za sve grupe koja iznosi 6.880.000,00 kn što dnevno po vozilu iznosi u prosjeku 630,00 kn što 

nije dostatno da bi se kvalitetno mogla obaviti usluga prijevoza učenika. Navodi da s ovom 

predviđenom cijenom gospodarski subjekt koji radi u potpunosti u skladu s pozitivnim zakonskim 

propisima ne može pokriti troškove poslovanja. Realna cijena bi trebala biti barem 50% uvećana u 

odnosu na procijenjenu.  
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (5) 
Djelomično se prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Odgovor isti kao od Odgovora naručitelja na primjedbu ili prijedlog (1) 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (6) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu – točka 10. Troškovnik – navodi da se cijena u 

troškovniku iskazuje na bazi dnevne cijene prijevoza, ukupne dnevne cijene i cijene ponude za dvije 

godine. Kad pogledamo troškovnike za sve tri grupe vidljivo je da one ne odgovaraju načinu izrade 

cijene već su postavljene na izračunu kilometraže te ne daju ispravan konačni rezultat.  
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (6) 

Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Naručitelj će u Troškovnicima izmijeniti formulu za izračun. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (7) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu – točka 25. Bodovanje 2 – prosječna starost 

autobusa – navodi da u formuli za izračun prosječne starosti vozila SV – je starost svakog pojedinog 

vozila koja se utvrđuje prema godini proizvodnje iz prometne knjižice. Napominje da se u prometnoj 

dozvoli upisuje godina stavljanja u promet vozila, a ne godina proizvodnje te da ova formulacija nije 

ispravna.  
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (7) 

Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz točke 25. podtočke 2. Dokumentacije o nabavi: „SV-starost svakog pojedinog vozila (u 

godinama) koja se utvrđuje prema godini proizvodnje iz prometne knjižice“ mijenja se i glasi: „SV-

starost svakog pojedinog vozila (u godinama) koja se utvrđuje prema godini proizvodnje iz Potvrde o 

ispunjavanju uvjeta za autobus kojim se prevoze djeca“ 
Tekst iz točke 25. podtočke 2. Dokumentacije o nabavi: „ Dokazi za prosječnu starost vozila, 

odnosno Izjava o raspolaganju prijevoznim kapacitetima koji su u vezi s predmetom nabave za svaku 

grupu predmeta nabave koju nudi s pripadajućim registracijskim oznakama te preslikama prometnih 

dozvola za svako ponuđeno vozilo moraju biti dostavljeni zajedno s ponudom, kako bi naručitelj 

mogao rangirati ponude,“ mijenja se i glasi: „Dokazi za prosječnu starost vozila, odnosno Izjava o 

raspolaganju prijevoznim kapacitetima koji su u vezi s predmetom nabave za svaku grupu predmeta 

nabave koju nudi s pripadajućim registracijskim oznakama te preslikama Potvrde o ispunjavanju 

uvjeta za autobus kojim se prevoze djeca, za svako ponuđeno vozilo moraju biti dostavljeni zajedno s 

ponudom, kako bi naručitelj mogao rangirati ponude.“ 
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 

 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (8) 
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je tri primjedbe na Tehničku specifikaciju:  

1) Navodi da ukoliko se traži da se cijena izrazi po danu prijevoza zašto je u specifikaciji 

priložena kilometraža i to za neke škole po linijama, a za neke u ukupnom iznosu, Isto tako 

navodi da je kilometraža za pojedine škole zaračunata u dvostrukom iznosu primjerice u 

polasku u školu i povratku je ista relacija.  

2) Navodi da pojedine škole imaju potpuno razrađenu satnicu prijevoza dok pojedine nemaju niti 

definiran početak i završetak nastave.  
3) Navodi da su potrebna vozila definirana kao bus, mini bus ili kombi. Smatra da naručitelj kod 

definiranja vrste vozila potrebnih za izvršenje usluge nije koristio terminologiju iz zakonskih 

odredbi te da je potrebno definirati broj sjedala za svako pojedino vozilo.  Posebno je nejasno 



koliko vozilo je potrebno za prijevoz učenika OŠ Plitvička jezera „1 mini bus pogon na sva 

četiri kotača (4x4)“ mora imati sjedišta. Znajući da ovakvih vozila nema na tržištu vrlo je 

važno da se definira broj sjedišta i relacija na kojoj će navedeno vozilo prometovati. 
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (8) 

1) Ne prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Naručitelj u Tehničkoj specifikaciji nije zatražio iskazivanje cijene po danu prijevoza. Kilometraža 

nije iskazana u dvostrukom iznosu kako navodi zainteresirani gospodarski subjekt u svojoj primjedbi. 

Kilometraža je izračunata na osnovu ukupnog broja kilometara za linije po pojedinim linijama za koje 

je potrebno izvršiti prijevoz učenika u dolasku i povratku iz škole.  

2) Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Naručitelj se Tehničkoj specifikaciji navesti početak nastave te povratak kod sljedećih škola: OŠ A. G. 

Matoša Novalja, OŠ Perušić i OŠ“Anž Frankopan“ Kosinj. 

3) Odgovor zainteresiranom gospodarskom subjektu.  
Predmetno vozilo potrebno je na relaciji Rastovača-Mukinje, a potrebno je najmanje 15+1 sjedeće 

mjesto. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (9) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu na podjelu predmeta nabave na grupe gdje 

navodi da ovakva podjela dovodi do narušavanja tržišnog natjecanja, krše se načela malih poduzetnika 

gdje ih se dovodi do diskriminacije pri javnoj nabavi jer sa manjim brojem vozila to nije moguće 

odraditi. Predlaže da se OŠ Donji Lapac, OŠ Udbina i OŠ Lovinac formira kao dodatna grupa.  
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (9) 

Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Odgovor isti kao od Odgovora naručitelja na primjedbu ili prijedlog (4) 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (10) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu – Što znači vozilo koje vozi OŠ Karlobag – 

ima 9 učenika, a kombi vozilo 8 sjedala?  

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (10) 
Naručitelj je u Tehničkoj specifikaciji naveo broj učenika za koje je potrebno izvršiti prijevoz i vrstu 

vozila kojom bi gospodarski subjekt izvršio uslugu, a koje ima različite kapacitete sjedećih mjesta.  
Također, u Napomeni je navedeno da ponuditelj može ponuditi i vozilo većeg kapaciteta uz obvezu da 

prije podnošenja ponude obilaskom na terenu utvrdi koliko veće vozilo može ponuditi, a kojim će se 

sukladno konfiguraciji prometnica i uvjetima na cesti moći obavljati prijevoz učenika. 
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 

 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (11) 
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu – OŠ Plitvička jezera - navedeno je mini bus 

4x4, ali nije naveden broj sjedećih mjesta niti relacija za koju je potrebno vozilo. Predlaže mini bus sa 

15+1 sjedeće mjesto.  
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (11) 

Odgovor zainteresiranom gospodarskom subjektu: 
Vozilo je potrebno za izvršenje usluge prijevoza na relaciji Rastovača Selo – Mukinje.  

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (12) 

OŠ Udbina nije dobro izračunata dnevna kilometraža. 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (12) 
Odgovor zainteresiranom gospodarskom subjektu: 
Važećim Ugovorom o prijevozu učenika za 2018. godinu, koji, među ostalim obuhvaća i prijevoz 

učenika Osnovne škole kralja Tomislava, Udbina, definirana je kilometraža od 150 km/dan. Više nema 

učenika iz mjesta Jagodnje, te je kilometraža smanjena za prijevoz u navedeno mjesto.  
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 

ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (13) 
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu – pod točkom 25. Kriteriji za odabir ponude – 

Navodi se da ponuditelj nudi da će stajati u ugovoru ponuda vozila i da će upravo ta vozila biti 

korištena u tom predmetu javne nabave. Moli jasno očitovanje o tome što će se desiti ako ta vozila ne 

budu i u praksi korištena za prijevoz školske djece.  



ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (13) 
Prihvaća se primjedba gospodarskog subjekta  
U članku 3. prijedloga Okvirnog sporazuma dodat će se tekst: „Naručitelj će odobriti promjenu vozila 

ukoliko je starost novog vozila ista ili manja od starosti vozila koje je ponuđeno u ponudi 

Prijevoznika, a koje se mijenja. 
U točki 25. Dokumentacije o nabavi navodi se sljedeće: „Popis vozila s pripadajućim registracijskim 

oznakama koje odabrani ponuditelj nudi će stajati u ugovoru kao jamstvo da će upravo ta vozila biti 

korištena u ovom predmetu nabave.“ Nadalje, sva prava i obveze definiraju se ugovorom, kojim će se 

u slučaju ukoliko prijevoznik ne osigurava prijevoz sukladno odredbama ugovora, aktivirati jamstvo 

za uredno ispunjenje ugovora. 
 

 

 

 

STRUČNO POVJERENTSTVO  

ZA JAVNU NABAVU 


