
 

 

Goranski sportski centar d.o.o. 

Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, 51 300 Delnice 

__________________________________________________________________________________________ 
U Delnicama, 26.02.2021. 
 

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) te članka 9. stavka 6., članka 10. i 11. 
Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 
101/17  i 144/20) Naručitelj podnosi sljedeće: 
 

 
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM 

SUBJEKTIMA 
 
Naručitelj Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, 51300 Delnice, priprema 
provedbu postupka  javne nabave izvođenja radova na rekonstrukciji žičare Radeševo na RSRTC Platak, 
evidencijski broj nabave: 010/2021  
Naručitelj je objavio prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima dana 18.2.2021. godine koje je 
trajalo zaključno do 24.2.2021. godine. Sastanak tijekom savjetovanja nije održan.  
Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zaprimljen je upit jednog zainteresiranog gospodarskog 
subjekta. Budući je Zainteresirani gospodarski subjekt postavio pitanje i tražio pojašnjenje, a nije predložio 
izmjenu Dokumentacije o nabavi, Naručitelj po ovom pitanju Zainteresiranog gospodarskog subjekta ne 
mijenja Dokumentaciju o nabavi već samo pojašnjava: 
 

1) PITANJE ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA 
Čuli smo da je u Hrvatskoj potrebno izvršiti upis u zemljišne knjige ne samo za zgrade, već i za 
novoizgrađenu žičaru, kontrolna zgrada itd.: To znači da je u našem opsegu platiti geometra za taj posao? 
Postoje li neki drugi troškovi vezani uz ovaj dio?  
 
ODGOVOR NARUČITELJA  
Ovaj dio nije u opsegu radova Ponuditelja. 
 

2) PITANJE ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA 
Čuli smo da je u Hrvatskoj na gradilištu potrebno redovito imati 3 različita inženjera (u odnosu na tip 
izvedenih radova), upisana u registar hrvatskih inženjera (jedan strojarski, elektro i građevinski) da bi 
pratili radove, ali sve u svemu da bi se svaki račun-situacija obračunao pojedinačno: je li to točno?  
 
ODGOVOR NARUČITELJA 
Upućuje se zainteresirani gospodarski subjekt da odgovore na svoja pitanja pročita u točki 4.3.2. 
Dokumentacije o nabavi - Popis tehničkih stručnjaka potrebnih za izvršenje ugovora te njihove minimalne 
obrazovne i stručne kvalifikacije, točka 7.12.1.Uvjeti za obavljanje djelatnosti građenja u Republici 
Hrvatskoj te točke 7.11. Rok, način i uvjeti plaćanja. 
 

3) PITANJE ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA 
Čini se da ima puno stabala za sječu duž linije nove žičare: je li ovaj posao u našem opsegu? Ako da, tko je 
nadležan za izdavanje dozvole za sječu i druge obaveze? 
 
ODGOVOR NARUČITELJA 
Sječa stabala je u opsegu radova Ponuditelja te je Ponuditelj prije početka radova dužan pismeno 
obavijestiti Hrvatske šume, odnosno nadležnu Šumariju Rijeka i temeljem čl.39 Zakona o šumama ishoditi 
dozvolu za krčenje šume od nadležnog tijela.  



 
4) PITANJE ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA 

Je li potrebno imati hrvatsku podružnicu tvrtke (za strane tvrtke) kako bi se upravljalo financijskim dijelom 
vezanim uz plaćanje lokalnih podizvođača (vezano na sustav PDV-a)? ... što također znači da moramo 
ugovoriti tvrtku za financijsko savjetovanje da se brine o mjesečnim fiskalnim izvješćima i slično ...  
 
ODGOVOR NARUČITELJA 
Uvjeti za obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj definirani su točkom 7.12.1. Dokumentacije 
o nabavi objavljene u sklopu prethodnog savjetovanja. 
 
Naručitelj ne inzistira da Izvođač ima osnovanu podružnicu u Republici Hrvatskoj.  
Zakonom o javnoj nabavi propisano je 
Članak 223. 
(1) Javni naručitelj obvezan je neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, osim 
ako to zbog opravdanih razloga, vezanih uz prirodu ugovora ili specifične uvjete njegova izvršenja nije 
primjenjivo, pod uvjetom da su ti razlozi bili navedeni i obrazloženi u dokumentaciji o nabavi ili 
ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene. 
(2) Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je 
prethodno potvrdio. 
 
Dakle podugovaratelje plaća  Naručitelj, a iznimno ih može plaćati Izvođač.  
 

5) PITANJE ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA 
Napisano je da natječajna dokumentacija može biti i na engleskom jeziku. Da li ovo vrijedi i za svu 
dokumentaciju za radove na gradilištu, projekt (crteži, tehnički opisi, izvještaji, tehnički listovi, korisnički 
priručnici, itd.) Ili taj dio mora biti isključivo na hrvatskom jeziku? Je li jezik za komunikaciju sa nadzorom 
hrvatski ili može biti na engleskom? 
 
ODGOVOR NARUČITELJA 
Sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, u obavljanju poslova 
prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja ili vođenja građenja, poslove voditelja 
projekta i poslove ispitivanja i prethodnih istraživanja u svojstvu odgovorne osobe u Republici Hrvatskoj 
strana ovlaštena osoba dužna je primjenjivati propise Republike Hrvatske i služiti se hrvatskim jezikom i 
latiničnim pismom. 
Navedeno je utvrđeno i točkom 7.12.1. Dokumentacije o nabavi objavljene u sklopu prethodnog 
savjetovanja. 
 
Sva dokumentacija u ponudi mora biti na hrvatskom jeziku, a ako je neki dio dokumentacije na stranom 
jeziku istome se mora priložiti prijevod na hrvatski jezik, sve sukladno točki 6.7. Dokumentacije o nabavi.  
Sva dokumentacija na gradilištu, uključujući i tehničke opise, izvještaje, tehničke listove, korisničke 
priručnike i sl. mora biti na hrvatskom jeziku. 
Službeni jezik za komunikaciju s nadzorom je hrvatski. 
 
       Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 
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