
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
GRAD ZADAR 
 
KLASA: 363-01/20-01/427 
URBROJ: 2198/1-2-21-4 
Zadar, 11. veljače 2021. 
 
 Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 
120/16), javni naručitelj Grad Zadar, na nacrt Dokumentacije o nabavi za Preventivna 
dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, objavljuje 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM 
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 
 NAZIV I OIB NARUČITELJA 
Naziv: Grad Zadar 
Sjedište: Narodni trg 1 
OIB: 09933651854 
 
 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 
VN 110-3/20 
 
 PREDMET NABAVE 
Predmet nabave je preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija. 
  
 DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA 
Dana 1. veljače 2021. godine Grad Zadar je na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika 
javne nabave RH objavio obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim 
gospodarskim subjektima, Nacrt dokumentacije, projektni zadatak i troškovnik. 
 
 DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA 
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 8. veljače 
2021. godine. 
 
 NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK 
Tijekom savjetovanja nije bilo sastanka sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. 
 
 TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA, BEZ NAVOĐENJA PODATAKA O 
GOSPODARSKOM SUBJEKTU I ODGOVORI NA PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGE 
Primjedba 1: 
vezano na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, odnosno 
nacrt Dokumentacije o nabavi za provedbu otvorenog postupka javne nabave s namjerom 
sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od četiri 
godine, Predmet  nabave: preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, dajemo 
sljedeće prijedloge za izmjenu odnosno dopunu objavljene dokumentacije: 

1. U točki 4.2.1. Popis glavnih usluga na str. 9. je navedeno:  
 
„4.2.1. Popis glavnih usluga 



Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i 
tijekom tri godine koje prethode toj godini pružio usluge iste ili slične predmetu nabave. Zbroj 
vrijednosti (bez PDV-a) najviše tri (3) pružene usluge mora biti minimalno u visini ¼ 
procijenjene vrijednosti nabave. Gospodarski subjekt na taj način dokazuje da ima potrebno 
iskustvo, znanje i sposobnost te da je s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost 
nabave sposoban kvalitetno obavljati usluge koji su predmet nabave. 

 
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta 
Gospodarski subjekt kao dokaz sposobnosti dostavlja ispunjeni eESPD obrazac - Dio IV. 
Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 
1C). 

 
Ukoliko se gospodarski subjekt radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti oslanja na 
sposobnost drugih gospodarskih subjekata (člana zajednice ponuditelja, podugovaratelja, 
drugog gospodarskog subjekta) kao dokaz sposobnosti dostavlja i ispunjeni eESPD obrazac 
- Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak C: Tehnička i stručna 
sposobnost: točka 1C) za člana zajednice ponuditelja i/ili podugovaratelja i/ili drugog 
gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost oslanja. 

 
Naručitelj će prije donošenja odluke provjeriti informacije navedene u eESPD obrascu kod 
nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu 
i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već 
posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj 
nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi 
potvrda sukladno ovom odlomku, naručitelj će od ponuditelja koji je podnio ekonomski 
najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi 
ažurirane popratne dokumente, i to: 

 
- popis glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i 
tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis glavnih usluga mora sadržavati 
vrijednost usluga (bez PDV-a), datum te naziv druge ugovorne strane.“ 
 

Smatramo kako bi Naručitelj, budući da se traži usluga koja je sukladno javno objavljenim 
podacima dosta obimnija od dosad provođene a zbog većeg broja stambenih objekata te 
značajno veće površine obuhvata provedbe mjera adulticidne dezinsekcije komaraca, mogao 
tražiti dokazivanje tražene sposobnosti na način da traži da potencijalni ponuditelj odnosno  
gospodarski subjekt „…mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne 
nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini pružio usluge iste ili slične predmetu 
nabave. Zbroj vrijednosti (bez PDV-a) najviše tri (3) pružene usluge mora biti minimalno u 
visini 50% procijenjene vrijednosti nabave. Gospodarski subjekt na taj način dokazuje da ima 
potrebno iskustvo, znanje i sposobnost te da je s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu 
vrijednost nabave sposoban kvalitetno obavljati usluge koji su predmet nabave…“. I inače je 
u javnim nadmetanjima standard da se traži dokazivanje sposobnosti kroz reference o do 
sada odrađenim uslugama ili u ili u 50% ili u 100% vrijednosti nabave vrijednosti, što 
Naručitelj može provjeriti putem sustava EOJN te nabava velike vrijednosti za isti ili sličan 
predmet nabave 
Traženjem gore navedenog dokaza sposobnosti kroz najviše 3 (tri) pružene usluge u visini 
od minimalno 50 % (ili 100 %) vrijednosti nabave gospodarski subjekti (ponuditelji, zajednica 
ponuditelja, podizvoditelji i dr.) zasigurno mogu Naručitelju kvalitetno dokazati da su u stanju 
izvršiti usluge iz predmeta ove nabave, budući da su predmetnu uslugu u 50 %-tnom (ili 
100%) financijskom obimu već provodili a što bi za ovu nabavu trebalo biti bitno zbog same 
kompleksnosti provedbe predmetnih mjera te iznimnog javno – zdravstvenog značaja, 
posebno za vrijeme pandemije virusa COVID-19.  

 



Molimo Naručitelja pojašnjenje te ako Naručitelj prihvaća sugestiju, izmjenu dokumentacije 
sukladno predloženom. 
 
 
Odgovor na primjedbu 1: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog GS. 
Poštujući načela jednakog tretmana, tržišnog natjecanja i transparentnosti Naručitelj je 
odredio uvjete, odnosno tražene dokaze sposobnosti iz točke 4.2.1. DoN-a koje neće 
mijenjati. 

 
 

Primjedba 2: 
U točki 4.2.2. Podaci o angažiranim tehničkim stručnjacima ili tehničkim tijelima je navedeno 
da će Naručitelj „…u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane 
popratne dokumente, i to: 
- izjava ponuditelja koja sadrži popis i kojim se potvrđuje angažman navedenih tehničkih 
stručnjaka, odnosno osoba koje će biti angažirane za izvršenje predmeta nabave, koje su 
osposobljene za rukovanje opasnim kemikalijama, te trajno educirane odnosno da imaju 
potvrdu o sudjelovanju u programu za izvoditelje obvezatnih DDD mjera kojeg provodi 
Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Hrvatskom udrugom za dezinfekciju, 
dezinsekciju i deratizaciju. „ 
 
S obzirom da Naručitelj u gornjem tekstu traži „potvrdu o sudjelovanju u programu za 
izvoditelje obvezatnih DDD mjera koje provodi HZJZ u suradnii sa HUDDD“, s obzirom na 
važeće zakonske propise mišljenja smo da bi Naručitelj, sukladno čl. 16. stavku 1. važećeg 
Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju 
djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i 
suzbijanje zaraznih bolesti te „Odluke Ministra zdravstva o donošenju Programa edukacije za 
izvoditelje obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, Klasa: 543-04/06-03/8, 
Ur. br. 534-08-01/10-07-2 od 8. svibnja 2007. godine.“, trebao tražiti, ne potvrdu o 
sudjelovanju, nego Potvrde o redovnom pohađanju programa Trajne edukacije za sve 
tražene djelatnike (u ovoj točki za najmanje 1 sanitarnog inženjera i najmanje 8 sanitarnih 
tehničara)  
, i  to za zadnjih 10 (deset) tema odnosno cijeli petogodišnji ciklus, čime potencijalni 
ponuditelj odnosno gospodarski subjekt dokazuje da poštuje zakonske propise, da ima trajno 
educirane djelatnike te da isti redovito pohađaju obveznu Trajnu edukaciju sukladno važećim 
zakonskim i podzakonskim propisima. 
Obvezna trajna edukacija, sukladno gore navedenim podzakonskim aktima (Pravilnikom te 
Odlukom Ministra) znači da „Nositelji odobrenja osnovani prije zadnjeg petogodišnjeg ciklusa 
moraju imati potvrde kojima dokazuju sudjelovanje svojih djelatnika na svih 10 tema iz 
programa DDD Trajne edukacije održanih u zadnjem petogodišnjem ciklusu. Nositelji 
odobrenja osnovani tijekom održavanja zadnjeg petogodišnjeg ciklusa moraju imati potvrde 
kojima dokazuju sudjelovanje svojih djelatnika za ukupan broj tema održanih od trenutka 
dobivanja odobrenja za rad koje izdaje Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske. Ukoliko 
nositelj odobrenja zaposli novog djelatnika isti je obvezan pohađati program DDD Trajne 
edukacije od prve slijedeće teme sukladno planu i programu održavanja edukacije 
(svibanj/lipanj te listopad/studeni).“ Navedeno je detaljno pojašnjeno na stranicama krovne 
udruge provoditelja mjera dezinsekcije dezinfekcije i deratizacije – Hrvatske udruge za DDD 
(http://huddd.hr/web/index.php/features-intro-2/obvezna-trajna-edukacija) 
 
Molimo Naručitelja pojašnjenje te ako Naručitelj prihvaća sugestiju, izmjenu dokumentacije 
sukladno predloženom. 
 
 
 



 
Odgovor na primjedbu 2: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog GS. 
Temeljem članka 16. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe 
koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za 
sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva („NN“, br. 35/07, 79/07)  odgovorne 
osobe i svi izvoditelji obvezatnih DDD mjera obvezni su se trajno usavršavati (Trajna 
edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera). Kao dokaz trajnog educirana na primjeni 
obvezatnih DDD mjera naručitelj je točkom 4.2.2. Dokumentacije o nabavi propisao dostavu 
preslike potvrda o sudjelovanju u programu za izvoditelje obvezatnih DDD mjera kojeg 
provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Hrvatskom udrugom za dezinfekciju 
dezinsekciju i deratizaciju.  
 
 
Primjedba 3: 
U točki 4.2.3. Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluga ili njegova rukovodećeg 
osoblja je navedeno da će Naručitelj „…u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, 
dostavi ažurirane popratne dokumente, i to: 
-Preslika potvrda o sudjelovanju u programu za izvoditelje obvezatnih DDD mjera kojeg 
provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Hrvatskom udrugom za dezinfekciju 
dezinsekciju i deratizaciju kojom se dokazuje da su trajno educirane na primjeni obvezatnih 
DDD mjera.“ 
 
S obzirom da Naručitelj u gornjem tekstu traži presliku „potvrda o sudjelovanju u programu 
za izvoditelje obvezatnih DDD mjera koje provodi HZJZ u suradnii sa HUDDD“, s obzirom na 
važeće zakonske propise mišljenja smo da bi Naručitelj, sukladno čl. 16. stavku 1. važećeg 
Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju 
djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i 
suzbijanje zaraznih bolesti te „Odluke Ministra zdravstva o donošenju Programa edukacije za 
izvoditelje obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, Klasa: 543-04/06-03/8, 
Ur. br. 534-08-01/10-07-2 od 8. svibnja 2007. godine.“ trebao tražiti, ne potvrdu o 
sudjelovanju, nego Potvrde o redovnom pohađanju programa Trajne edukacije za sve 
tražene djelatnike (u ovoj točki za najmanje 1 diplomirani sanitarni inženjer ili diplomirani 
inženjer biologije ili profesor biologije ili doktor medicine) , i  to za zadnjih 10 (deset) tema 
odnosno cijeli petogodišnji ciklus, čime potencijalni ponuditelj odnosno gospodarski subjekt 
dokazuje da poštuje zakonske propise, da ima trajno educirane djelatnike te da isti redovito 
pohađaju obveznu Trajnu edukaciju sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima. 
Obvezna trajna edukacija, sukladno gore navedenim podzakonskim aktima (Pravilnikom te 
Odlukom Ministra) znači da „Nositelji odobrenja osnovani prije zadnjeg petogodišnjeg ciklusa 
moraju imati potvrde kojima dokazuju sudjelovanje svojih djelatnika na svih 10 tema iz 
programa DDD Trajne edukacije održanih u zadnjem petogodišnjem ciklusu. Nositelji 
odobrenja osnovani tijekom održavanja zadnjeg petogodišnjeg ciklusa moraju imati potvrde 
kojima dokazuju sudjelovanje svojih djelatnika za ukupan broj tema održanih od trenutka 
dobivanja odobrenja za rad koje izdaje Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske. Ukoliko 
nositelj odobrenja zaposli novog djelatnika isti je obvezan pohađati program DDD Trajne 
edukacije od prve slijedeće teme sukladno planu i programu održavanja edukacije 
(svibanj/lipanj te listopad/studeni).“ Navedeno je detaljno pojašnjeno na stranicama krovne 
udruge provoditelja mjera dezinsekcije dezinfekcije i deratizacije – Hrvatske udruge za DDD 
(http://huddd.hr/web/index.php/features-intro-2/obvezna-trajna-edukacija) 
 
Molimo Naručitelja pojašnjenje te ako Naručitelj prihvaća sugestiju, izmjenu dokumentacije 
sukladno predloženom. 
 
Odgovor na primjedbu 3: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog GS. 



Temeljem članka 16. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe 
koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za 
sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva („NN“, br. 35/07, 79/07)  odgovorne 
osobe i svi izvoditelji obvezatnih DDD mjera obvezni su se trajno usavršavati (Trajna 
edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera). Kao dokaz trajnog educirana na primjeni 
obvezatnih DDD mjera naručitelj je točkom 4.2.2. Dokumentacije o nabavi propisao dostavu 
preslike potvrda o sudjelovanju u programu za izvoditelje obvezatnih DDD mjera kojeg 
provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Hrvatskom udrugom za dezinfekciju 
dezinsekciju i deratizaciju.  
 
 
 
 

       

                                                            Članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu 


