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Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi  2016. KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o. daje  

Izvješće 

o provedenom savjetovanju sa  

zainteresiranim gospodarskim subjektima  

Nakon što je dana 23. siječnja 2017. godine od voditelja u čijoj nadležnosti su vozne jedinice u tvrtki 
dobiven zahtjev za pokretanje nabave, isti dan je donesena Odluka o imenovanju stručnog 
povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javne nabave za nabavu male vrijednosti za pogonska 
goriva u količini od 49.000 litara, i to: 

 36.500 litara eurodiesela BS za potrebe voznih jedinica   
 10.000 litara eurosuper BS 95 za potrebe voznih jedinica   
 2.500 litara eurodiesel BS prema standardu HRN EN 590:2014 sukladan EN 

590:2013+AC:2014 (CEN) za potrebe voznih jedinica 

Imenovano stručno povjerenstvo pripremilo je dokumentaciju za nadmetanje te je dana 23. veljače 
2017. godine kompletna dokumentacija postavljena na web stranicu naručitelja. 

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi 2016. na taj način omogućena je prethodna analiza 
tržišta, odnosno izvršeno je savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima koje je trajalo 
šest (6) dana. 

U razdoblju trajanja savjetovanja zaprimljen je zahtjev jednog gospodarskog subjekta da se promijeni 
opis jednog od proizvoda koji će se nabavljati temeljem ove javne nabave. 

Zatraženo je da se stavka troškovnika 3. Eurodiesel BS class zamijeni stavkom koja će omogućiti 
nuđenje istovrsnog goriva koje zadovoljava norme i kvalitetu koja je navedena u dokumentaciji za 
nadmetanje. Prema navodima gospodarskog subjekta, naziv class je komercijalni naziv naftnog 
derivata jedne tvrtke koja ga ima u svom prodajnom asortimanu i samo ona bi bila u mogućnosti 
ponuditi tako navedenu robu. 

Nakon razmatranja zahtjeva od strane stručnog povjerenstva zaključeno je da je zahtjev opravdan te 
će stavka troškovnika glasiti: 

3. EURODIESEL BS prema standardu HRN EN 590:2014 sukladan EN 590:2013+AC:2014 (CEN) 

Sukladno prethodnome u dokumentaciji za nadmetanje su također izvršene potrebne korekcije te će 
stručno povjerenstvo nakon postavljanja ovog izvješća na web stranicu naručitelja pristupiti izradi 
objave nadmetanja na Elektroničkom oglasniku javne nabave. 

Stručno povjerenstvo 
za pripremu i provedbu postupka javne 

nabave 


