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Predmet: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim      
                gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave opskrbe     
                električnom energijom na području Grada Novalje na dvije godine, 2019.g. i 2020.g.  
 

 

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16; dalje u 
tekstu ZJN 2016), javni naručitelj Grad Novalja proveo je postupak prethodnog savjetovanja 
sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja postupka javne nabave opskrbe 
električnom energijom na području Grada Novalje na dvije godine, 2019.g. i 2020.g.  

 

Poziv na prethodno savjetovanje objavljen je zajedno s nacrtom dokumentacije o 

nabavi (uključujući troškovnik) dana 19. listopada 2018. godine na internetskoj stranici 

naručitelja www.novalja.hr. i EOJN RH. 

Prethodno savjetovanje trajalo je od 19. listopada 2018. g – 25. listopada 2018. godine. 

 Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, svoje 
primjedbe i prijedloge putem elektroničke pošte, dostavio je jedan gospodarski subjekt dana 
25. listopada 2018. godine:  

 
1. Nije iskazano razdoblje za koje su zadane količine – predlažemo da se zada 

jednogodišnje razdoblje, a da se na dnu troškovnika zadaju još tri reda sa podacima 
Ukupno bez PDV-a za dvogodišnje razdoblje, PDV za dvogodišnje razdoblje, Ukupno 
sa PDV-om za dvogodišnje razdoblje. 

2. Nije potrebno navoditi brojeve brojila. Dovoljne su samo šifre mjernih mjesta, 
3. Mjerno mjesto pod rednim brojem 25, šifra: 1907300242, pod rednim brojem 43, šifra: 

1908001358 i mjerno mjesto pod rednim brojem 49, šifra: 1908014823, označeno je 
da ima ŽUTI tarifni model, shodno čemu predlažemo da se pomakne u tablicu koja se 
odnosi na mjerna mjesta – javna rasvjeta, 

4. Kolona u tablici „TARIFNI MODEL“ – može biti: bijeli, plavi , žuti, crveni. Predlažemo 
brisati oznake HEP MAX, HEP LUX, HEP OPTI, HEP PRO kako se Opskrbljivači time 
ne bi zbunili. Navedene oznake su nazivi unutar HEP-Opskrbe, 

5. Kolona u tablici „BOJA“ – u potpunosti izbrisati zajedno sa svim niže navedenim 
podacima te u istoj navesti naziv „NAPON PREUZIMANJA“. U tom dijelu pored svakog 
mjernog mjesta odrediti oznaku: niski, srednji ili visoki 

6. Promijeniti boju u svim ćelijama za koje je zadano da se unose podaci ili da se unosi 
izračun, 

7. U tablici pod stavkom „Sveukupno -Viša dnevna tarifa“ – zadati formulu u ćeliji Q124 
kako bi se u konačnici dobilo zbroj po svim mjernim mjestima koja pripadaju navedenoj 

http://www.novalja.hr/


stavci. Istu radnju napraviti i za ćelije Q25 i Q26. Trenutno je zadana formula 
O124xP124, odnosno O125xP125, odnosno O126xP126, koja ustvari po niti jednom 
kriteriju nema smisla dokle god u tablicama ima različitih tarifnih modela (bijeli, zajedno 
sa crvenim, a isto tako i žutim za kojega Vam je sugerirano da se prebaci u drugi dio. 
Dakle, postoje različite jedinične cijene kod tarifnih modela) 

8. U ćeliji P128 pod stavkom „Trošarina za poslovnu uporabu električne energije“ zadati 
jediničnu cijenu na pet decimala što je u skladu sa zakonskim odredbama. 

9. Proširiti ćeliju br. Q132 iz razloga što prostor nije dostatan 
10. U ćeliji Q131 zadati formulu na način da isti zadaje PDV po stopi od 13%, umjesto 

kako je sada navedeno 25%. 
 

 

Javni naručitelj daje slijedeće izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i 
prijedlozima: 

 
ODGOVOR 1: 

Primjedba se uvažava. Troškovnik će biti izmijenjen. 

 

ODGOVOR 2: 

Primjedba se uvažava. Troškovnik će biti izmijenjen. 

 

ODGOVOR 3: 

Primjedba se uvažava. Troškovnik će biti izmijenjen. 

 
ODGOVOR 4: 

Primjedba se uvažava. Troškovnik će biti izmijenjen. 

 
ODGOVOR 5: 

Primjedba se uvažava. Troškovnik će biti izmijenjen. 

 
ODGOVOR 6: 

Primjedba se uvažava. Troškovnik će biti izmijenjen. 

 
ODGOVOR 7: 

Primjedba se  uvažava. Troškovnik će biti izmijenjen. 

 

ODGOVOR 8: 

Primjedba se uvažava. Troškovnik će biti izmijenjen. 

 
ODGOVOR 9: 

Primjedba se uvažava. Troškovnik će biti prilagođen. 

 
ODGOVOR 10: 

Primjedba se uvažava. Troškovnik će biti izmijenjen. 

 

 
 
 

Povjerenstvo za provedbu postupka  

javne nabave 


