
 
Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16), 
javni naručitelj Primorsko-goranska županija, nakon obavljenog prethodnog savjetovanja sa 
zainteresiranim gospodarskim subjektima na Prijedlog Dokumentacije o nabavi: Zajednička 
javna nabava lož ulja i goriva za potrebe Primorsko-goranske županije, zdravstvenih 
ustanova, ustanova socijalne skrbi i učeničkih domova: Grupa 1. – Lož ulje, Grupa 2. - 
Gorivo., evidencijski broj nabave: 06/01-17/23OS, objavljuje 
 
 

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I 
PRIJEDLOZIMA 

 
 
Javni naručitelj Primorsko-goranska županija objavila je 09. svibnja 2017. godine prethodno 
savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima s prijedlogom Dokumentacije o 
nabavi i troškovnikom sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za 
kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebnim uvjetima 
za izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova, u trajanju od najmanje 5 (pet) dana, računajući 
od dana objave dokumentacije na internetskim stranicama www.pgz.hr. Prethodno 
savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 16. svibnja 2017. 
godine. 
 
Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, 12. svibnja 
2017. godine svoje primjedbe i prijedloge je putem elektroničke pošte javna.nabava@pgz.hr 
dostavio gospodarski subjekt. 
 
Nastavno na zaprimljeno, javni naručitelj navodi primjedbu i prijedlog gospodarskog subjekta 
te daje odgovor kako slijedi: 
 
1. Upit za izmjenom uvjeta u Dokumentaciju o nabavi u dijelu izračuna i promjene cijene – 

troškovnika tijekom izvršenja okvirnog sporazuma i ugovora o javnoj nabavi koji je vezan 
uz formulu: 
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o PC = prodajna cijena u HRK/l (tri decimalna mjesta);  

o CIF Med = srednja dnevna burzovna cijena naftnih derivata u USD/t objavljena u 
'Platt’s European Marketscan';  

o T = srednji dnevni tečaj u HRK/USD (šest decimalnih mjesta) koji objavljuje Hrvatska 
narodna banka za dan za koji je objavljena srednja dnevna burzovna cijena naftnih de-
rivata (CIF Med);  

o i = dnevni podaci: i=1, 2, 3, ..., n;  

o n = broj objavljenih srednjih dnevnih burzovnih cijena naftnih derivata (CIF Med) unutar 
obračunskog razdoblja;  

o ρ = gustoća naftnog derivata (ρ=0,845 kg/l za plinska ulja);  

o P = premija prodavatelja (izražena u HRK/l na tri decimalna mjesta)  

o Na cijenu se dodaju iznosi za trošarine i PDV, u skladu sa zakonskim aktima  
    
Cijene naftnih derivata mijenjaju se svakih sedam (7) dana. Dan primjene novih cijena 
naftnih derivata je utorak u 0,01 sati. Cijene naftnih derivata obračunavaju se posljednjeg 
radnog dana koji prethodi danu primjene (dan obračuna).  
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Za daljnje izračunavanje cijene se koriste prosjek prosjeka dnevnih umnožaka srednje 
vrijednosti kotacija objavljenih u »PLATT's EUROPEAN MARKETSCAN« na paritetu CIF 
Med (Genova/Lavera), Gasoil 0.1% ( za EURO LUEL) i srednjeg tečaja HNB HRK/USD, 
objavljene u tjednu koji prethodi tjednu isporuke. U obračun se uzima tečaj samo za one 
dane za koje postoje kotacije. 
 
Premija navedena u troškovniku fiksna je i nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora.  
Cijena ponude upisuje se u troškovniku, te na Ponudbenom listu, na kojemu se iskazuje i 
iznos PDV-a te ukupna cijena ponude sa uračunatim iznosom PDV-a. 
 
 
Odgovor Naručitelja: Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta u dijelu izračuna i 
promjene cijene, te će se pristupiti izmijeni Dokumentacije o nabavi. 

 
 
U Rijeci, 17. svibnja 2017. godine 
 
 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 
 


