
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: Nabava 
usluge osiguranja-zajednička - Grupa 1: Nabava usluga osiguranja za Primorsko-goranska 
županija ustanove te trgovačka društva, Grupa 2: Ustanove školstva kojima je Primorsko-
goranska županija osnivač, evidencijski broj nabave: 06/02-17/22OS, objavljuje 
 
 

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I 
PRIJEDLOZIMA 

 
 

Javni naručitelj Primorsko-goranska županija objavio je 21. lipnja 2017. godine 
prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima s prijedlogom 
Dokumentacije o nabavi i troškovnikom, u trajanju od 5 (pet) dana, računajući od 
dana objave dokumentacije na internetskim stranicama www.pgz.hr.  
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 28. 
lipnja 2017. godine. Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim 
gospodarskim subjektima, 27. lipnja 2017. godine svoje primjedbe i prijedloge su 
putem elektroničke pošte javna.nabava@pgz.hr dostavili gospodarski subjekti.  
Nastavno na zaprimljeno, javni naručitelj navodi primjedbu i prijedlog gospodarskog 
subjekta te daje odgovor kako slijedi: 
 
1. Pitanje gospodarskog subjekta: 
„Str. 16., t. 17.2.1.  

-      potrebno je ažurirati podatke o Pravilniku o rasporedu vrsta rizika po skupi-
nama i vrstama osiguranja i reosiguranja (broj NN)“ 

 
Odgovor naručitelja: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te u točki 17.2.1. dokumentacije 
o nabavi ažurira podatke. 
 

2. Pitanje gospodarskog subjekta: 
„-      s obzirom na procijenjenu vrijednost nabave i vrste osiguranja koje su predmet 

nabave, predlažemo izmijeniti dio dokumentacije o nabavi koji se odnosi na ukupnu 
vrijednost ugovora koje mora sadržavati popis. Naime, predmet nabave obuhvaća 
osiguranje od nezgode, osiguranje vozila, osiguranje imovine i osiguranja od 
odgovornosti, za ukupno 21 korisnika u grupi 1. i 68 korisnika u grupi 2. 
Određivanjem jedinstvenog zbirnog iznosa kao uvjeta sposobnosti omogućuje se 
ponuditeljima da, primjerice, dokažu uredno izvršenje ugovora od ukupno 
2.500.000,00 kuna u grupi 1., odnosno 280.000,00 kuna u grupi 2., dostavom popisa 
ugovora koji ispunjava traženi uvjet najvećim dijelom samo za jednu ili dvije vrste 
osiguranja koje su predmet ovog postupka nabave, dok za ostale vrste ugovor 
obuhvaća razmjerno zanemarive iznose. Predmet ovog postupka nabave su 
međusobno bitno različite vrste osiguranja, od kojih nijedna nije manje važna od 
druge. U tom smislu npr. izvršenje ugovora koji obuhvaća osiguranje od nezgode u 
iznosu od 2.200.000,00 kuna i osiguranje imovine u iznosu od 300.000,00 kuna nije 
usporedivo ni jednako vrijedno s ugovorom koji obuhvaća osiguranje od nezgode i 
osiguranje imovine u iznosu od po 1.250.000,00 kuna, iako je ukupni iznos jednak. 
Stoga predlažemo da se jedinstveni iznos od ukupno 2.500.000,00 kuna u grupi 1., 
odnosno 280.000,00 kuna u grupi 2., podijeli tako da ponuditelj mora dokazati 
izvršenje ugovora određenog iznosa za svaku od vrsta osiguranja koje su predmet 
ovog postupka nabave. Iz istog razloga predlažemo povisiti i iznos ukupne vrijednosti 



ugovora koje mora sadržavati popis, budući da članak 268. stavak 6. Zakona o javnoj 
nabavi dozvoljava naručitelju da odredi uvjet vrijednosti izvršenih ugovora do iznosa 
procijenjene vrijednosti nabave, koja u ovom postupku iznosi 10.360.000,00 kn za 
grupu 1. i 1.120.000,00 kn za grupu 2. U svakom slučaju, predlažemo da se iznos od 
ukupno 2.500.000,00 kuna u grupi 1., odnosno 280.000,00 kuna u grupi 2., odnosi na 
minimalnu godišnju vrijednost ugovora, a ne na ukupnu.“ 

 
Odgovor Naručitelja: 
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te mijenja u točki 17.2.1. 
rečenicu na slijedeći način: 
„Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta dokazuje se popisom značajnih 
ugovora o uslugama osiguranja izvršenim u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave 
i tijekom tri godine koje prethode toj godini (2017-2014) i to najmanje 1 do 5 ugovora za 
grupu 1, najmanje 1 do 3 ugovora za grupu 2., odnosno maksimalno 8 ugovora ukoliko se 
nude obje grupe.“ 

 
3. Pitanje gospodarskog subjekta: 

„-      iz istog razloga predlažemo dodati točku koja se odnosi na norme osiguranja 
kvalitete, u skladu s člankom 270. ZJN 2016. Smatramo da o važnosti ovog instituta 
dovoljno govori okolnost da je i naručitelj pribavio za sebe navedenu normu.“ 

 
Odgovor naručitelja: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta iz razloga što u postupku zajedničke 
nabave sudjeluje 89 pojedinačnih naručitelja. Naručitelj Primorsko-goranska županija ima 
implementiranu normu kvalitete ISO 9001:2015, međutim nemaju svi ostali naručitelji 
implementiranu navedenu normu. 

 
4. Pitanje gospodarskog subjekta: 

- „Predlažemo dodati točku 17.2.2. Gospodarski subjekt mora dokazati da na području 
Primorsko-goranske županije na dan otvaranja ponuda ima na raspolaganju najmanje 
10 tehničkih stručnjaka – procjenitelja za vrste osiguranja koje su predmet nabave u 
ovom postupku javne nabave. 

  
Obrazloženje: naručitelj provodi postupak za zajedničke javne nabave za ukupno 89 
pojedinačna naručitelja na cijelom području Primorsko-goranske županije, koja obuhvaća 
3.588 km2. Od pojedinačnih naručitelja, najveći dio su osnovne i srednje škole i zdravstvene 
ustanove, odnosno ustanove čiji su krajnji korisnici socijalno izrazito osjetljive osobe. Osim 
njih, naručitelji su i muzeji, lučke uprave i drugi subjekti od kulturne i gospodarske važnosti, 
kao i sama Primorsko-goranska županija. S obzirom na veličinu područja na kojem se nalaze 
pojedinačni naručitelji, kao i na njihovu osjetljivost i važnost, smatramo da je naručitelju je od 
presudne važnosti mogućnost brzog i kvalitetnog odaziva na svaku prijavu nastanka 
osiguranog slučaja, posebno u slučaju nastanka osiguranog slučaja kod više pojedinačnih 
naručitelja istodobno.“  

 
Odgovor naručitelja: 
Navedeni prijedlog gospodarskog subjekta nije moguće prihvatiti iz razloga što predstavlja 
ograničavanje uvjeta na područje Primorsko-goranske županije. 
Uvjet da gospodarski subjekt ima na raspolaganju stručne kapacitete za potrebe izvršenja 
predmeta nabave obuhvaćen je člankom 943. stavak 1. Zakona o obveznim odnosima 
(„Narodne novine“, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).   
 

U Rijeci, 28. lipnja 2017. godine 
 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 


