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ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 
 

        
PREDMET: Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u prethodnom 

savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u pripremi provedbe otvorenog 
postupka javne nabave velike vrijednosti usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je 
osnivač Sisačko-moslavačka županija, evidencijski broj nabave 5/17 JN 
- dostavlja se 

 
 
Sukladno čl. 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) nakon 

provedenog savjetovanja javni naručitelj Sisačko-moslavačka županija sa sjedištem u Sisku, Stjepana i 
Antuna Radića 36, izradila je Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u 
prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima koje će se objaviti na interenetskim 
stranicama Sisačko-moslavačke županije. 

 
Sisačko-moslavačka županija je dana 26. travnja 2017. godine objavila na svojim internetskim 

stranicama http://www.smz.hr/site/javna-nabava poziv na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju sa 
zainteresiranim gospodarskim subjektima, nacrt Dokumentacije o nabavi, tehničke specifikacije i troškovnik 
za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Sisačko-moslavačka županija. 

 
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 3. svibnja 2017. 

godine. 
 

 Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima zaprimljene su 
primjedbe i prijedlozi gospodarskog subjekta kako slijedi: 
 
„1. U toč. 2.2. DoN navodite da će se usluga prijevoza obavljati prosječno kroz 190 dana godišnje.  
Mišljenja smo da je upisan pretjeran broj nastavnih dana, jer se i prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u 
osnovnoj i srednjoj školi (čl. 48) i prema Odluci o početku i završetku nastavne godine, broj nastavnih dana 
je najmanje 175 te se kreće (iskustveno) najviše do 180 nastavnih dana. Povećanim brojem nastavnih dana 
realno se smanjuje jediničnu cijenu prijevoza za cca 5%. Prema iskustvenim pokazateljima 180 dana 
godišnje bi bila optimalna veličina. 
 
2. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 21.000.000,00 kn što je manje u odnosu na prethodni postupak 
javne nabave (2015.godine) za 700.000,00 kn, kada je procijenjena vrijednost nabave iznosila 21.700.000,00 
kn. 
S obzirom da su od prošlog natječaja i potpisanog okvirnog sporazuma do danas cijene ulaznih inputa rasle, 
prije svega se to odnosi na cijene dizelskog goriva i minimalne plaća radnika, koje stavke imaju najveće 

http://www.smz.hr/site/javna-nabava


učešće u cijeni prijevoza, realno su troškovi prijevoza povećani, a ne smanjeni, te bi bilo potrebno osigurati 
veći iznos sredstava za ovaj predmet nabave tim više što se od ponuditelja traži i veći broj vozila u odnosu 
na prošli natječaj. Sumarno je kroz povećan broj dana nastave i apsolutno manji iznos procijenjene 
vrijednosti, procijenjena vrijednost nabave manja za preko 8%.  
 
3. U toč. 3.2.2.1. traže se reference ponuditelja ukupne vrijednosti 10.000.000,00 kn 
Predlažemo da dokazivanje iskustva kroz reference ponuditelj može izvršiti dostavljanjem samo jedne 
potvrde  u toj vrijednosti, budući da se radi o velikom broju škola, učenika i voznih jedinica za koje je 
potrebno veliko iskustvo u organizaciji, te veći broj potvrda manje vrijednosti nema istu snagu  kao jedna 
potvrda naručitelja, gdje ponuditelj upravo dokazuje veliko iskustvo u organizaciji prijevoza usluge koja je 
zahtjevna i kroz veliko zemljopisno područje koje pokriva i kao i kroz velik broj učenika-putnika. 
 
4. Kad se govori da se potvrda mora odnositi na ugovore istih ili sličnih predmeta nabave, molimo Vas da 
preciznije i u kontekstu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, definirate pojmove  što se pod tim misli, 
npr. iste (poseban linijski prijevoz učenika osnovnih škola) ili sličnih (poseban linijski prijevoz radnika ili 
drugih grupa putnika) kao što je predmet nabave, kako bi ponude bile usporedive. 
 
5. Prema toč. 3.2.3.2. ponuditelj mora dokazati da raspolaže sa 63 vozila za ovaj predmet nabave. 
Mišljenja smo da sama izjava ponuditelja da raspolaže sa najmanje 63 vozila i popisom vozila nije dovoljna 
za dokazivanje sposobnosti, tim više što se traže i  Potvrde o ispunjavanju uvjeta za autobuse kojima se 
prevoze djeca. Naime, potvrda vrijedni samo ako je uz nju prometna dozvola čiji broj je naveden na potvrdi. 
Osim toga na prometnoj dozvoli vidi se tko je vlasnik vozila te podatak da li je vozilo u upotrebi odnosno do 
kada vrijedi tehnički pregled i registracija vozila. Stoga predlažemo da se za dokazivanje sposobnosti traže i 
prometne dozvole.“ 
 
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu razmotrilo je zaprimljene primjedbe i prijedloge te daje odgovor 
kako slijedi: 
 
Ad.1.  
Prijedlog gospodarskog subjekta se prihvaća. 
U točki 2.2. Dokumentacije o nabavi će biti navedeno: „Usluga prijevoza obavljat će se prosječno kroz 180 
dana godišnje“. 
Sukladno navedenom promijenit će se stupac 4 Troškovnika i članak 7. prijedloga Okvirnog sporazuma.  
 
Ad.2. 
Procijenjena vrijednost utvrđena je temeljem realiziranih troškova za uslugu prijevoza učenika osnovnih 
škola za proteklu školsku godinu, te je temeljem toga uvrštena u Plan nabave Sisačko-moslavačke županije 
za 2017. godinu. 
 
Ad.3. 
Gospodarski subjekt se pozvao na točku 3.2.2.1. Dokumentacije o nabavi. Navedene točke nema u 
Dokumentaciji, te je evidentno da se radi o točki 3.2.3.1. 
Prijedlog gospodarskog subjekta je djelomično usvojen. 
U točki 3.2.3.1. Dokumentacije o nabavi će biti navedeno: „ Gospodarski subjekt mora dokazati da je u 
godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini izvršio 
najmanje jedan, a najviše pet ugovora o izvršenju usluga istih ili sličnih predmetu nabave minimalne ukupne 
vrijednosti 10.000.000,00 kuna.“ 
 
 
 
 
 



Ad.4. 
Prijedlog gospodarskog subjekta se ne prihvaća. 
U Dokumentaciji o nabavi se neće promijeniti navod u točki 3.2.3.1. Dokumentacije o nabavi da za 
dokazivanje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti gospodarski subjekt mora dokazati izvršenje usluga istih 
ili sličnih predmetu nabave. 
 
Ad.5. 
Prijedlog gospodarskog subjekta se prihvaća. 
U točki 4.2.4.3. gdje je navedeno da se tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta dokazuje 
važećim potvrdama o ispunjavanju uvjeta za autobuse kojima se prevoze djeca bit će dodano: „ Uz potvrdu 
je potrebno dostaviti prometnu dozvolu čiji broj je naveden na potvrdi.“ 
 
 
Dana 4. svibnja 2017. godine zaprimljena je primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta kako slijedi:  
 
„S obzirom na obim i vrijednost te značaj usluge koja je predmet nabave, od ponuditelja bi trebalo zatražiti 
da dostavi dokaz o stalno zaposlenim vozačima autobusa koji imaju stručne kvalifikacije i iskustvo za 
navedenu uslugu. Dokaz bi trebao biti minimalno u formi Izjave sa podacima o stalno zaposlenim vozačima 
koje ponuditelj planira uključiti u izvršenje predmetne usluge (prezime i ime te OIB vozača autobusa). 
Minimalno bi trebalo toliko vozača koliko je potrebno i vozila. Ovaj dokaz sposobnosti dao bi dodatnu 
ozbiljnost i  težinu Dokumentaciji o nabavi.“ 

 
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu razmotrilo je zaprimljenu primjedbu i prijedlog te daje 

odgovor kako slijedi: 
Iako je primjedba zaprimljena dan poslije zadanog roka za dostavu primjedbi i prijedloga obzirom na 

vrijednost i značaj usluge odlučilo ju je razmotriti. 
Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta. 
U Dokumentaciju o nabavi dodaje se točka 3.2.3.3. koja glasi: „Gospodarski subjekt mora dokazati 

da je kadrovski sposoban izvršiti predmet nabave odnosno da raspolaže s najmanje 63 vozača i da imaju 
minimalno srednju stručnu spremu u zanimanju vozač.“ i točka 4.2.4.4. u kojoj je navedeno da se tehnička i 
stručna sposobnost dokazuje „Izjavom gospodarskog subjekta da raspolaže sa najmanje 63 vozača koji 
posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje usluge koja je predmet 
nabave. Izjava mora sadržavati popis vozača koji će izvršavati uslugu prijevoza učenika osnovnih škola s 
obrazovnom i stručnom kvalifikacijom.“. 

 
   
       STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU 
 
 
 
DOSTAVITI: 

- svim zainteresiranim gospodarskim subjektima 
putem objave na web stanici Sisačko-moslavačke županije 


