
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: evidencijski 
broj 02/01-18/01OS – Zajednička javna nabava električne energije (okvirni sporazum na 4 
godine), objavljuje 
 

IZVJEŠĆE O PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA  
GOSPODARSKIH SUBJEKATA 

 
Javni naručitelj Primorsko-goranska županija objavila je 06. studenog 2018. godine 
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima s prijedlogom 
Dokumentacije o nabavi, troškovnicima sa opisom predmeta nabave, tehničkim 
specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta i kriterijima za odabir 
ponude, u trajanju od minimalno 5 (pet) dana, računajući od dana objave dokumentacije u 
EOJN RH i na internetskim stranicama www.pgz.hr. Prethodno savjetovanje sa 
zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 12. studenog 2018. godine. 
 
Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, svoje 
primjedbe i prijedloge je putem elektroničke pošte javna.nabava@pgz.hr dostavio 
gospodarski subjekt. Nastavno na zaprimljeno, javni naručitelj navodi primjedbe i prijedloge 
gospodarskog subjekta te daje odgovor kako slijedi: 
 
Gospodarski subjekt predlaže slijedeće izmjene: 
„ Cijena električne energije se uvijek iskazuje sa 4 decimale, kao što se može vidjeti i na ra-
čunima za el. energiju za kategoriju poduzetništva i kategoriju kućanstva.  
Ako se jedinične cijene zaokružuju na 2 decimale, kao što ste propisali Dokumentacijom do-
godit će se velika odstupanja u cijeni i ukupna cijena se ne može točno odrediti.  
Cijena za uslugu mreže se također iskazuje na 4 decimale, kao i cijena naknade za OIE (ob-
novljivi izvori energije) kojeg određuje vlada Republike Hrvatske.  
Sukladno tome jedinične cijene za električnu energiju iskazuju se na 4 decimale, a ukupna 
cijena svih stavki troškovnika i ukupna cijena ponude na 2 decimale.  
Ako se u troškovniku navode i trošarine one se iskazuju na 5 decimala (trošarina za 
poslovnu uporabu) odnosno 4 decimale (neposlovna uporaba).“ 
 
Odgovor naručitelja:  
Naručitelj u Dokumentaciji o nabavi ispravlja način iskazivanja cijene sukladno navedenom 
zahtjevu gospodarskog subjekta na način: 
- točka 2.5. Dokumentacije o nabavi mijenja se i glasi: 
„Jedinična cijena stavke i ukupna cijena stavke, izražene u kunama, moraju biti zaokružene 
na četiri decimale. Ukupna cijena ponude bez PDV-a, PDV, te sveukupna cijena sa PDV-om 

moraju biti zaokružene na dvije decimale (ukoliko je treća znamenka koju odbacujemo pri 
zaokruživanju 0, 1, 2, 3 ili 4 onda se druga znamenka decimale ne mijenja, u 
suprotnom (treća znamenka 5, 6, 7, 8 ili 9) druga znamenka decimale se povećava 
za jedan).“ 
- točka 6.4. Dokumentacije o nabavi mijenja se i glasi  
a) Ukupna cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se u kunama, 

zaokružena na dvije decimale (ukoliko je treća znamenka koju odbacujemo pri 
zaokruživanju 0, 1, 2, 3 ili 4 onda se druga znamenka decimale ne mijenja, u 
suprotnom (treća znamenka 5, 6, 7, 8 ili 9) druga znamenka decimale se povećava 
za jedan), 
b) Gospodarski subjekti su dužni ponuditi, tj. upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokru-
žene na četiri decimale) za svaku stavku troškovnika, na način kako je to određeno u troš-
kovniku. 

http://www.pgz.hr/


c) U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) moraju biti uračunati svi troškovi i 
popusti.“ 
 
 

U Rijeci, 13. studenog 2018. godine 
 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 


