
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

GRAD VRBOVEC, 

Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec 

 

KLASA: 361-01/20-04/50 

URBROJ: 238/32-04/04-20-3 

U Vrbovcu, 24.06.2020. 

 

Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i 

članka 9. stavak 6. i članka 10. Pravilnika o planu nabave, registra ugovora, prethodnom 

savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/2017) naručitelj Grad 

Vrbovec objavljuje 

 

 

IZVJEŠĆE 

O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM 

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 

 

Naziv i OIB 

naručitelja 

Grad Vrbovec  

OIB 44465794587 

Evidencijski broj 

nabave 

26-20/VV 

Predmet nabave Posebni linijski prijevoz učenika s upisnog područja I. i II. 

Osnovne škole Vrbovec 

Vrijeme trajanja 

savjetovanja: 

od 08. lipnja 2020. do 17. lipnja 2020. godine 

 

Navod je li tijekom 

savjetovanja 

naručitelj održao 

sastanak 

Tijekom savjetovanja Naručitelj nije održao sastanke. 

 

Nakon provedenog postupka savjetovanja javni naručitelj objavljuje da su za vrijeme trajanja 

savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima pristigle primjedbe i prijedlozi od 

jednog gospodarskog subjekta na dan 17.06.2020. Prijedlog je zaprimljen putem sustava EOJN.  

 

Primjedba/prijedlog gospodarskog subjekta: 

U tekstu primjedbi i prijedloga zainteresirani gospodarski subjekt se referira na nabavu usluge 

prijevoza učenika osnovnih škola Grada Vrbovca objavljenu 2018.g. 

U bitnome isti navodi da se zbog žalbe u postupku javne nabave broj objave EOJN 2018/S 0F2 

–0018460, usluga prijevoza počela izvršavati tek u travnju 2019., te da se u školskoj godini 

2019./2020. prijevoz nije obavljao zbog štrajka nastavnika i korona virusa, zbog čega će izvršiti 

navedenu uslugu u manjem iznosu od ponuđenog. Zaključno gospodarski subjekt navodi kako 

smatra da nema osnove za provođenje novog postupka javne nabave, jer okvirni sporazum nije 

izvršen kako je prethodno opisano te zahtjeva nastavak izvršavanja okvirnog sporazuma i u 

školskoj godini 2020/2021. kroz primjenu članka 147., stavak 2. ZJN 2016. kako bi se okvirni 

sporazum izvršio u iznosu za koji su dali ponudu. 

 

 



Odgovor naručitelja: 

 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 

 

Obrazloženje: 

 

U postupku nabave usluge prijevoza učenika osnovnih škola Grada Vrbovca objavljene 

11.07.2018.g. nabavljala se usluga prijevoza učenika za akademsku godinu 2018./2019. i 

2019./2020. Sukladno objavljenoj dokumentaciji o nabavi proveden je postupak, te je dana 

06.03.2019. donesena Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, a s odabranim ponuditeljem 

sklopljen Okvirni sporazum Klasa: 340-01/18-04/08, Urbroj: 238/32-04/04-19-35 od 10. 

travnja 2019. Okvirnim sporazumom predviđeno je sklapanje dva ugovora o javnoj nabavi.  

Temeljem toga su sukcesivno sklopljena dva pojedinačna ugovora o javnoj nabavi. Prvi ugovor 

o javnoj nabavi sklopljen je na određeno razdoblje od 10.04.2019. do 31.08.2019., dok je drugi 

ugovor sklopljen na određeno vrijeme od 01.09.2019 do 31.08.2020. Dakle, usluga prijevoza 

ugovorena posljednjim ugovorom o javnoj nabavi temeljem vrijedećeg okvirnog sporazuma bit 

će izvršena sa datumom 31.08.2020. Stoga, naručitelj smatra da je Okvirni sporazum sklopljen 

u skladu sa uvjetima određenim u Dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom sukladno čl. 

312. st. 2. Zakona o javnoj nabavi NN 120/2016 (dalje: ZJN), te se uredno izvršava sukladno 

čl. 313. st. 1. ZJN-a. 

 

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta da se okvirni sporazum sklopljen za uslugu 

prijevoza u školskoj godini 2018./2019. i 2019./2020. temeljem čl. 147.st. 2. ZJN-a izvršava i 

u školskoj godini 2020./2021. naručitelj smatra neosnovanim, budući da je u dokumentaciji o 

nabavi od 2018. godine bilo propisano sklapanje samo dva pojedinačna ugovora, i to izričito za 

školsku godinu 2018/2019 i 2019/2020. Stoga uvažavanje prijedloga zainteresiranog 

gospodarskog subjekta ne bi bilo u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji o nabavi iz 

2018. godine i odabranoj ponudi. Kako posljednji ugovor o javnoj nabavi ističe 31.08.2020. 

naručitelj je obvezan sukladno čl. 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/1, 152/14, 7/17) organizirati prijevoz 

učenicima, odnosno provesti novi postupak javne nabave za uslugu prijevoza učenika. 

 

 

 

 

         Ovlašteni predstavnik Naručitelja 

Davor Lujić, v.r. 


