
Izvješće o prethodnom savjetovanju  u otvorenom postupku javne nabave: 
PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆE 

Evidencijski broj nabave  010/2017 
Stranica 1 od 19 

 

 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 
 

 

U Zagrebu, 3. studenog 2017. 

 

Na temelju članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 12/2016), Ministarstvo 
unutarnjih poslova kao naručitelj objavljuje  

 
 

I Z V J E Š Ć E  
 

O PRETHODNOM SAVJETOVANJU  
U ODNOSU NA PRIJEDLOG DOKUMENTACIJE O NABAVI  

PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA  
(OSIM KRUHA, PECIVA I KRUŠNIH PROIZVODA)  

Evidencijski broj nabave: 010/2017 
 

Na temelju zaprimljenih upita gospodarskih subjekata naručitelj daje izvješće u odnosu na prijedlog 
dokumentacije o nabavi (u daljnjem tekstu: Dokumentacija) kako slijedi: 

 
1. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta  
Veliki dio troškovnika sastavljen je s točnim nazivima proizvođača odnosno naziva  proizvoda (npr. grupa 
7.,  16., 17., 18., 19.) . Da li je to između ostalog i  iz razloga što naručitelj u svojim objektima prodaje 
gotovu hranu i piće svojim zaposlenicima i trećim osobama, prema njihovim željama i preferencijama? 
Ukoliko je to tako, naručitelj bi u Dokumentaciju trebao staviti navod iz kojeg je vidljivo da ponuditelj treba 
ponuditi točno navedeni proizvod, a ne zamjenski (npr. Cedevita, Coca cola, kava Franck…). 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Gospodarski subjekt je djelomično u pravu. Naime, naručitelj između ostalog posjeduje i objekte u kojima 
pruža usluge pripreme i prodaje hrane i pića svojim zaposlenicima i trećim osobama prema njihovim 
željama i sklonostima. Naručitelj ovim postupkom nabave grupama 16., 18. i 19. nabavlja predmet nabave 
isključivo za daljnju prodaju te je stoga u navedenim grupama točno i naveo nazive proizvoda kao i njihove 
proizvođače. U tom smislu naručitelj dopunjuje i mijenja dokumentaciju o nabavi.     
 
 
2. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta  
Da li je moguće da se natječaj objavi na manje od 3 godine (1 ili 2) s obzirom da je u natječaju velika 
većina burzovne robe, u kojima cijene jako osciliraju pa je moguće da će naručitelj biti oštećen ukoliko 
dođe do većeg pojeftinjenja nekih artikala ili da  ponuditelji zbog poskupljenja neće biti u mogućnosti 
isporučivati tražene artikle? 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Odredbom članka 147. stavak 1. Zakona određeno je da „Okvirni sporazum ne smije biti sklopljen na rok 
dulji od četiri godine, osim u iznimnim slučajevima…“. Naručitelj je u ovom postupku javne nabave 
predvidio sklapanje obvezujućeg okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem za svaku od 20 grupa 
zasebno na razdoblje od 3 (tri) godine. U tom smislu je predvidio i planirao novčana sredstva za 
podmirenje budućih obveza po ovom postupku javne nabave. S obzirom na sad već višegodišnje iskustvo 
u provedbu ovakvih ili sličnih postupaka javne nabave, naručitelj ostaje kod predviđenog roka od 3 (tri) 
godine na koji će se sklopiti obvezujući okvirni sporazum temeljem kojih će se sklopiti po tri jednogodišnja 
ugovora za svaku pojedinu grupu.   
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3. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta  
U prijedlogu okvirnog sporazuma nije navedena mogućnost novčanog pologa kao jamstva za uredno 
ispunjenje ugovora (iako je to u dokumentaciji navedeno kao mogućnost). Dokumentacijom je predviđeno 
da se u ponudi dostavi potpisan prijedlog okvirnog sporazuma pa je gospodarski subjekt mišljenja da u 
prijedlogu okvirnog sporazuma treba navesti i tu mogućnost. 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj u cijelosti prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te predloženo mijenja i stavlja u prijedlog 
okvirnog sporazuma u sklopu dokumentacije o nabavi. 
 
 
4. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta  
U prijedlogu okvirnog sporazuma, članak 4., točka 4. su navedeni zakoni i pravilnici kojih se odabrani 
ponuditelj-prodavatelj mora pridržavati. Gospodarski subjekt je nakon provjere dostavio važeće zakone i 
pravilnike, te ih predlaže uvrstiti u prijedlog okvirnog sporazuma i to kako slijedi: 
 
1. Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/2013) 
2. Zakon o veterinarstvu (NN, broj 82/2013 i 148/2013) 
3. Pravilnik o načinu obavljanja pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (NN, broj 23/1994 i 93/2000) 
4. Pravilnik o posebnoj radnoj odjeci i obuci osoba koje svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu 
dolaze u neposredan dodir s namirnicama, sredstvima za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje 
lica i tijela (NN, broj 46/1994) 
5. Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (NN, broj 63/2011, 79/2011 i 90/2013) 
6. ostalih zakonskih i podzakonskih propisa koji su u tom trenutku na snazi u Republici Hrvatskoj 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj u cijelosti prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te predloženi tekst mijenja i stavlja u 
prijedlog okvirnog sporazuma u sklopu dokumentacije o nabavi. 
 
 
5. Upit - prijedlozi gospodarskog subjekta 
Gospodarski subjekt predlaže izmjene u stavkama troškovnika za grupu 1) SVJEŽE MESO I MESNE 
PRERAĐEVINE kako slijedi: 
 
5.1. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 2. glasi:  
Svinjetina - but, svježe, obrađen bez masnoća i kosti; kvaliteta I. razr. (svinja 80-120 kg), I. kategorija 
mesa; narezano na odreske 150 g/kom     
   
Gospodarski subjekt predlaže: Svinjetina - but, svježe, obrađen bez masnoća i kosti; kvaliteta I. razr. 
(svinja 80-120 kg), I. kategorija mesa; narezano na odreske cca 150 g/kom     
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog i ostaje kod svoje specifikacije od 150 g/kom, a ne cca 150g 
 
5.2. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 4. glasi:  
Svinjetina - kare bez filea, svježe, kvaliteta I. razreda (težina svinje 80-120 kg), I. kategorija mesa, 
narezano na odreske 200 g/kom     
 
Gospodarski subjekt predlaže: 
Svinjetina - kare bez filea, svježe, kvaliteta I. razreda (težina svinje 80-120 kg), I. kategorija mesa,   
narezano na odreske cca 100 g/kom ili cca 120 g/kom ili 150 g/kom 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
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Naručitelj ne prihvaća prijedlog i ostaje kod svoje specifikacije od 200 g/kom 
 
 
5.3. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 7. glasi:  
Svinjska vratina s kostima, svježe, kvaliteta I. razreda (težina svinje 80-120 kg), III. kategorija mesa, 
narezano na odreske 200 g/kom     
 
Gospodarski subjekt predlaže: 
Svinjska vratina s kostima, svježe, kvaliteta I. razreda (težina svinje 80-120 kg), III. kategorija mesa, 
narezano na odreske cca 160 g/kom           
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog i ostaje kod svoje specifikacije od 200 g/kom 
 
 
5.4. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 20. glasi:  
Hrenovke u prirodnom crijevu od usitnj. svinjskog mesa, 1 par = 150-170 g; kalibrirano, vakuum cca 1 kg     
 
Gospodarski subjekt predlaže: 
Hrenovke (briše se: u prirodnom crijevu) od usitnjenog svinjskog mesa, 1 par = 150-170 g; kalibrirano, 
vakuum cca 1 kg     
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog, postojeću specifikaciju proširuje i ona sada glasi: 
Hrenovke od usitnjenog svinjskog mesa, u prirodnom crijevu ili bez ovitka, 1 par = 150-170 g; kalibrirano, 
vakuum cca 1 kg     
 
 
5.5. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 24. glasi:  
Salama „posebna“, polutrajni proizvod od svinjskog i junećeg mesa, masnog tkiva i začina; komad cca 1 kg     
 
Gospodarski subjekt predlaže: 
NAPOMENA: Salama „posebna“, polutrajni proizvod od svinjskog (briše se: i junećeg) mesa, masnog tkiva 
i začina; komad cca 2,50 kg     
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog i ostaje kod svoje specifikacije 
 
 
5.6. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 25. glasi:  
Salama „tirolska“, polutrajni proizvod od svinjskog mesa, masnog tkiva i začina; komad cca 1 kg     
 
Gospodarski subjekt predlaže: 
Salama „tirolska“, polutrajni proizvod od svinjskog mesa, masnog tkiva i začina; komad cca 1,60 kg     
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog 
 
 
5.7. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 29. glasi:  
Šunka kuhana u foliji / limenci, 97% čistog svinjskog mesa; pakiranje 3 do 6 kg/kom     
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Gospodarski subjekt predlaže: 
Šunka kuhana u foliji / limenci, 67% čistog svinjskog mesa; pakiranje 3 do 6 kg/kom     
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog, mijenja specifikaciju i ona sada glasi: 
Šunka kuhana u foliji / limenci, minimalno 67% čistog svinjskog mesa; pakiranje 3 do 6 kg/kom  
 
 
5.8. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 30. glasi:  
Šunka kuhana u foliji - mini, 97% čistog svinjskog mesa; pakiranje 400 - 600 grama     
 
Gospodarski subjekt predlaže: 
Šunka kuhana u foliji - mini, 67% čistog svinjskog mesa; pakiranje 350 - 600 grama     
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog, mijenja specifikaciju i ona sada glasi: 
Šunka kuhana u foliji - mini, minimalno 67% čistog svinjskog mesa; pakiranje 350 do 600 g     
 
 
5.9. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 32. glasi:  
Burger, smrznuti proizvod od usitnjenog junećeg mesa, normativ 1 komad = 90 do 110 grama     
 
Gospodarski subjekt predlaže: 
Burger, smrznuti proizvod od usitnjenog (dodano: svinjećeg) i junećeg mesa, normativ 1 komad = 90 do 
110 grama     
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog. 
 
 
5.10. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 34. glasi:  
Salama narezak, trajni proizvod s plemenitom plijesni, od svinjskog i goveđeg mesa te čvrstog masnog 
tkiva; komad cca 0,5 kg (kao „zimska“)    
 
Gospodarski subjekt predlaže: 
Salama narezak, trajni proizvod s plemenitom plijesni, od svinjskog (obrisano: i goveđeg) mesa te čvrstog 
masnog tkiva; komad cca 0,65 kg (kao „zimska“)     
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog, mijenja specifikaciju i ona sada glasi: 
Salama narezak, trajni proizvod s plemenitom plijesni, od svinjskog i goveđeg ili samo svinjskog mesa te 
čvrstog masnog tkiva; komad cca 650 g (kao „zimska“)      
 
 
5.11. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 35. glasi:  
Salama narezak, trajni proizvod od svinjskog i goveđeg mesa i čvrstog masnog tkiva; narezan i vakuum 
paketić 100 g. deklaracija na paketiću (kao „bečka“)  
 
Gospodarski subjekt predlaže: 
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Salama narezak, trajni proizvod od svinjskog (obrisano: i goveđeg) mesa i čvrstog masnog tkiva; narezan i 
vakuum paketić 100 g. deklaracija na paketiću (dodano: kao „zimska“ ili kao „panona“; obrisano: kao 
„bečka“)  
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog, mijenja specifikaciju i ona sada glasi: 
Salama narezak, trajni proizvod od svinjskog i goveđeg ili samo svinjskog mesa i čvrstog masnog tkiva; 
narezan u vakuum paketić 100 g, deklaracija na paketiću (kao „bečka“) 
 
 
5.12. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 36. glasi:  
Suha šunka svinjska bez kosti; kao Dalmat (Voštane) 
 
Gospodarski subjekt predlaže: 
Suha šunka svinjska bez kosti; kao Dalmat (Voštane, dodano: Pisinium)  
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog. 
 
 
5.13. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 37. glasi:  
Pršut goveđi, bez kože i kosti, vakumiran, komad cca 500 g     
 
Gospodarski subjekt predlaže: 
MAKNUTI STAVKU IZ TROŠKOVNIKA jer prema saznanjima gospodarskog subjekta u RH ne postoji 
proizvođač goveđeg pršuta 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog i briše stavku iz troškovnika. 
 
 
5.14. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 38. glasi:  
Kulen slavonski - široki; trajni proizvod od svinjskog mesa s plemenitom plijesni; komad cca 500 do 700 g   
 
Gospodarski subjekt predlaže: 
Kulen slavonski - široki; trajni proizvod od svinjskog mesa s plemenitom plijesni; komad cca 900 do 1100 g.     
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog. 
 
 
5.15. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 39. glasi:  
Kulen - uski, proizvod od svinjskog mesa, vakumiran - potrebna deklaracija, komad cca 1 kg     
 
Gospodarski subjekt predlaže: 
Kulen - uski, proizvod od svinjskog mesa, vakumiran - potrebna deklaracija, komad cca 0,65 kg  
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog. 
 
 
 



 

REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 

 

 

Izvješće o prethodnom savjetovanju  u otvorenom postupku javne nabave: 
PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆE 

Evidencijski broj nabave  010/2017 
Stranica 6 od 19 

 

 

5.16. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 41. glasi:  
Salama narezak, trajni proizvod od svinjskog i goveđeg mesa te čvrstog masnog tkiva; narezan i vakumiran 
paketić od 100 g.; deklaracija na paketiću (kao „čajna“)  
 
Gospodarski subjekt predlaže: 
Salama narezak, trajni proizvod od svinjskog (brisano: i goveđeg) mesa te čvrstog masnog tkiva; narezan i 
vakumiran paketić od 100 g, deklaracija na paketiću (kao „čajna“)  
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog, mijenja specifikaciju i ona sada glasi: 
Salama narezak, trajni proizvod od svinjskog i goveđeg ili samo svinjskog mesa i čvrstog masnog tkiva; 
narezan i vakumiran paketić 100 g, deklaracija na paketiću (kao „čajna“) 
 
 
5.17. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 42. glasi:  
Salama narezak, trajni proizvod od svinjskog i goveđeg mesa i čvrstog masnog tkiva; komad cca 1 kg (kao 
„čajna“) 
 
Gospodarski subjekt predlaže: 
Salama narezak, trajni proizvod od svinjskog (brisano: i goveđeg) mesa i čvrstog masnog tkiva; komad cca 
0,65 kg (kao „čajna“)  
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog, mijenja specifikaciju i ona sada glasi: 
Salama narezak, trajni proizvod od svinjskog i goveđeg ili samo svinjskog mesa i čvrstog masnog tkiva, 
komad cca 650 g, (kao „čajna“) 
 
 
6. Upit - prijedlozi gospodarskog subjekta 
Gospodarski subjekt predlaže izmjene u stavkama troškovnika za grupu 4) SMRZNUTA RIBA I PLODOVI 
MORA kako slijedi: 
 
Pecatura - gospodarski subjekt predlaže izmjenu stavki  troškovnika u dijelu koji se odnosi na zadane 
pecature. Riblji proizvodi su „proizvodi prirode“ te su samim tim specifični proizvodi čije se jedinke razlikuju 
prvenstveno u veličini odnosno gramaturi pojedine ulovljene jedinke. Budući da je pakiranje odnosno 
zamrzavanje robe uglavnom odmah na brodovima „tvornicama“ standardizirano, s obzirom da se pakira za 
cijelo svjetsko tržište, nije moguće utjecati na željene pecature i pakiranja na razini manjih tržišta odnosno 
regija, npr. odvajati oslić od točno 250 g, već se pakira u rasponu od cca 200-300 g, 300-500 g, 100-200, 
50-200 ... Cijena je također jedan od razloga uz navedeni, zbog kojeg manja tržišta kao što je hrvatsko 
pristupaju određenim standardiziranim pecaturama na razini svjetskog tržišta. 
 
Glazura – gospodarski subjekt predlaže izmjenu opisa artikala koji se odnose na glazure na pojedinom 
proizvodu. Glazura je sloj vode koji štiti ribu i riblji proizvod od isušivanja ili dehidracije tako da pojedini  
proizvodi imaju zaštitnu glazuru. U prijedlozima gospodarski subjekt navodi uobičajenu maksimalnu glazuru 
proizvoda na tržištu. Proizvod koji sam po sebi sadrži do 5 % glazure po Pravilniku o općem deklariranju ili 
označavanju hrane (čl. 19) nije potrebno deklarirati.  
 
Kako bi naručitelj dobio zadovoljavajuću kvalitetu proizvoda prema prethodno navedenom, gospodarski 
subjekt predlaže izmjene u troškovniku uz napomenu da ti prijedlozi ne pogoduju ni jednom gospodarskom 
subjektu već su to prijedlozi koji su standardni na tržištu smrznute ribe i ribljih proizvoda. Prijedlozi su kako 
slijedi: 
 
6.1. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 1. iz troškovnika glasi: 
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Oslić interlist, standardna pecatura 80-90 g 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
Oslić filet Merluccius Hubbsi, 60-180 g/kom, bez dodane glazure-vode (specificirana vrsta oslića kao 
garancija kvalitete isporučenog proizvoda uz povećani raspon u pecaturi)  
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta 
 
 
6.2. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 2. iz troškovnika glasi: 
Oslić bez glave i utrobe – smrznuto, standardne pecature 250 g 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
Oslić bez glave i utrobe Merluccius Hubbsi, 200-300 g/kom, bez dodane glazure-vode (specificirana vrsta 
oslića kao garancija kvalitete isporučenog proizvoda uz određeni raspon u pecaturi) 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta 
 
 
6.3. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 3. iz troškovnika glasi: 
Lignja patagonica, očišćena, smrznuto, duljina 10-13 cm 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
Lignja patagonica očišćena 10-13 cm, maksimalno 15% glazure  
(glazura ovisi o vrsti ribe i ribljih proizvoda te je kod očišćene lignje bitno odrediti maksimalnu količinu 
glazure-vode kako se ne bi dobio proizvod s prevelikom količinom glazure te kod odmrzavanja dobili 
premalu količinu proizvoda u odnosu na zamrznuti) 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
6.4. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 5. iz troškovnika glasi: 
- Lignja kolutić-smrznuto, do 3 % glazure 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
- Lignja patagonica kolutići i krakovi, maksimalno 15 % glazure, omjer kolutića i krakova 70-30%  
(Budući se lignja sastoji od tube i krakova, standardni proizvod čine kolutići i krakovi lignje te se predlaže 
da u opisu proizvoda bude specificiran omjer kolutića i krakova. Nadalje, kod očišćene lignje bitno je 
također odrediti maksimalnu količinu glazure-vode kako se ne bi dobio proizvod s prevelikom količinom 
glazure te kod odmrzavanja dobila premala količina proizvoda u odnosu na zamrznuti) 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog koji se odnosi na omjer kolutića i krakova (70 : 30%), dok se prijedlog o 
maksimalno 15% glazure ne prihvaća. 
 
 
6.5. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 6. iz troškovnika glasi: 
- Škarpina bez glave i utrobe smrznuto, standardna pecatura 230-250 g 
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Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
- Škarpina/crveni bodečnjak bez glave i utrobe, 200-300 g/kom, bez dodane glazure-vode  
(točno navedena vrsta škarpine kako bi se garantirala kvaliteta isporučenog proizvoda; povećan raspon 
pecature jer preuzak ili točno specificiran raspon značajnije podiže cijenu, a vezano uz prethodno 
objašnjenje o načinu ulova i pakiranju ribe) 

 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta 
 
 
6.6. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 7. iz troškovnika glasi: 
- Pastrva očišćena, smrznuto, standardne pecature 250 g 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
- Pastrva kalifornijska, očišćena, 200-250 g/kom, maksimalno 10 % glazure  
(pecatura od 250 g je izričito definirana bez odstupanja, određen raspon pecature; točno određena vrsta 
pastrve kao garancija kvalitete isporučenog proizvoda) 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
6.7. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 9. iz troškovnika glasi: 
- Plodovi mora, smrznuto, rinfuza 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
- Plodovi mora bez surimija, maksimalno 15 % glazure, IQF 
(glazura ovisi o vrsti ribe i ribljih proizvoda te je kod plodova mora bitno odrediti maksimalnu količinu 
glazure-vode kako se ne bi dobio proizvod s prevelikom količinom glazure, te kod odmrzavanja premala 
količina proizvoda u odnosu na zamrznuti proizvod; više je vrsta plodova mora pa gospodarski subjekt 
predlaže da proizvod PLODOVI MORA bude zamijenjen proizvodom PLODOVI MORA BEZ SURIMIJA, 
radi same kvalitete proizvoda) 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
6.8. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 10. iz troškovnika glasi: 
– Sipa cijela očišćena, smrznuto 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
- Sipa cijela očišćena minimalno 1 kg /kom, maksimalno 25% glazure 
(glazura ovisi o vrsti ribe i ribljih proizvoda te je kod sipe očišćene bitno odrediti maksimalnu količinu 
glazure-vode kako se ne bi zaprimio proizvod s prevelikom količinom glazure te kod odmrzavanja dobila 
premala količina proizvoda u odnosu na zamrznuti; specificirati pojedinačnu masu komada sipe kako bi se 
osigurao istovrsni proizvod kroz razdoblje isporuke) 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta 
 
 
6.9. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 11. iz troškovnika glasi: 



 

REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 

 

 

Izvješće o prethodnom savjetovanju  u otvorenom postupku javne nabave: 
PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆE 

Evidencijski broj nabave  010/2017 
Stranica 9 od 19 

 

 

- Sipa cijela neočišćena, smrznuto 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
- Sipa cijela, neočišćena, 1- 2 kg/kom, maksimalno 15 % glazure 
(glazura ovisi o vrsti ribe i ribljih proizvoda te je kod sipe neočišćene  bitno odrediti maksimalnu količinu 
glazure-vode kako se ne bi zaprimio proizvod s prevelikom količinom glazure te kod odmrzavanja dobila 
premala količina proizvoda u odnosu na zamrznuti; specificirana gramaža komada sipe kako bi se osigurao 
istovrsni proizvod kroz cijelo razdoblje isporuke) 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta 
 
 
6.10. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 12. iz troškovnika glasi: 
- Škampi smrznuto (13-16 kom= 1 kg) 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
- Škampi, 13-16 kom/kg, maksimalno 25 % glazure 
(kod škampa je bitno odrediti maksimalnu količinu glazure-vode kako se ne bi zaprimio proizvod s 
prevelikom količinom glazure te se kod odmrzavanja dobila premala količina proizvoda u odnosu na 
zamrznuti) 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
6.11. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 13. iz troškovnika glasi: 
- Hobotnica na podlošku smrznuto, 800-1200 g 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
- Hobotnica, 1- 2 kg/kom, maksimalno 10 % glazure 
(kod hobotnice je bitno odrediti maksimalnu količinu glazure-vode kako se ne bi dobio proizvod s 
prevelikom količinom glazure te se kod odmrzavanja dobila premala količina proizvoda u odnosu na 
zamrznuti; gospodarski subjekt predlaže izmjenu navedenog pakiranja na podlošku, radi različitih pakiranja 
hobotnice koji je na tržištu) 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
7. Upit - prijedlozi gospodarskog subjekta 
Gospodarski subjekt predlaže izmjene u stavkama troškovnika za grupu 11) SMRZNUTO VOĆE I 
POVRĆE kako slijedi: 
 
U troškovniku se navodi da je potrebno isporučiti ugostiteljsko pakiranje, međutim nije određen raspon 
pakiranja. Ugostiteljsko pakiranje je preširok pojam te može biti i do 20 kg i više što utječe na uvjete 
skladištenja i zdravstvenu ispravnost namirnica ako je pakirana u rastresitom stanju. Gospodarski subjekt 
dostavlja prijedlog optimalnog i uobičajenog ugostiteljskog pakiranja proizvoda te predlaže sljedeće 
izmjene: 
 
 
7.1. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 1. iz troškovnika glasi: 
- Pommes frites smrznuti, ugostiteljsko pakiranje,  dimenzije „štapića“ 9x9x50 mm (+-10%) 
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Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
- Pommes frites smrznuti, rez 9x9, > 50mm min. 50%; pakiranje: ugostiteljsko 2-3 kg 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
7.2. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 2. iz troškovnika glasi: 
- Špinat smrznuti (list, list briket, blok) ugostiteljsko pakiranje 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
- Špinat smrznuti list (briket), pakiranje: ugostiteljsko 2-3 kg 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
7.3. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 3. iz troškovnika glasi: 
- Grašak smrznuti, ugostiteljsko pakiranje 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
- Grašak smrznuti, pakiranje: ugostiteljsko 2-3 kg 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
7.4. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 4. iz troškovnika glasi: 
- Mahune smrznute (žute ili zelene), ugostiteljsko pakiranje 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
-  Mahune smrznute (žute ili zelene), pakiranje: ugostiteljsko 2-3 kg 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
7.5. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 5. iz troškovnika glasi: 
- Povrće miješano za salatu smrznuto (grašak, mrkva kocka, krumpir kocka) ugostiteljsko pakiranje 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
- Povrće miješano za salatu smrznuto (grašak, mrkva kocka, krumpir kocka), pakiranje: ugostiteljsko 2-3 kg 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
7.6. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 6. iz troškovnika glasi: 
- Kukuruz zrno, smrznuto, ugostiteljsko pakiranje 
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Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
- Kukuruz šećerac, pakiranje: ugostiteljsko: 2-3 kg 
(u opisu proizvoda naveden je „kukuruz“, koji je širok pojam s obzirom da na tržištu postoji veliki broj sorti 
kukuruza kokičar, zuban, tvrdunac, voštanac i sl. Gospodarski subjekt predlaže da se u opis proizvoda 
ubaci „šećerac“ - vrsta kukuruza koje se smatra povrćem dok su sve ostale merkantilne sorte koje se više 
koriste u proizvodnji i preradi, tj. ponajviše u industriji.  
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
7.7. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 7. iz troškovnika glasi: 
- Mrkva baby, smrznuta, ugostiteljsko pakiranje 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
-  Mrkva baby, smrznuta, pakiranje: ugostiteljsko 2-3 kg 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
7.8. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 8. iz troškovnika glasi: 
- Mrkva kocka, smrznuta, ugostiteljsko pakiranje 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
- Mrkva kocka smrznuta, pakiranje: ugostiteljsko 2-3 kg 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
7.9. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 9. iz troškovnika glasi: 
- Cvjetača, smrznuta, ugostiteljsko pakiranje 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
- Cvjetača smrznuta, pakiranje: ugostiteljsko 2-3 kg 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
7.10. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 10. iz troškovnika glasi: 
- Brokula, smrznuta, ugostit. pakiranje 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
- Brokula smrznuta, pakiranje: ugostiteljsko 2-3 kg 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
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7.11. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 11. iz troškovnika glasi: 
- Povrće mix, smrznuto (brokula, cvjetača, mrkva kolutići) – carsko - ugostiteljsko pakiranje 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
- Povrće miješano - carsko (brokula, cvjetača, mrkva) podjednak udio pojedine vrste povrća u pakiranju, 
pakiranje: ugostiteljsko 2-3 kg 
(Gospodarski subjekt predlaže definirati udjele pojedine vrsta povrća u pakiranju kao garancija kvalitete 
proizvoda) 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
7.12. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 12. iz troškovnika glasi: 
- Šampinjoni rezani, smrznuti, ugostiteljsko pakiranje 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
- Šampinjoni rezani, smrznuti, pakiranje: ugostiteljsko 2-3 kg 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
7.13. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 13. iz troškovnika glasi: 
- Prokulica, smrznuta, ugostit. pakiranje 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
- Prokulica, smrznuta, pakiranje: ugostiteljsko 2-3 kg 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
8. Upit - prijedlozi gospodarskog subjekta 
Gospodarski subjekt predlaže izmjene u stavkama troškovnika za grupu 12) SMRZNUTI BRAŠNASTI 
PROIZVODI kako slijedi: 
 
8.1. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 1. iz troškovnika glasi: 
- Croissant, smrznuto, kom 60-75 g, fermentirani, ugostiteljsko pakiranje 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
- Croissant s maslacem prazni 60-75 g, fermentirani 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
8.2. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 2. iz troškovnika glasi: 
- Croissant mini, smrznuto, kom. 30-40 g, fermentirani, ugostiteljsko pakiranje 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
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- Croissant mini, prazni, 25-40 g/kom, fermentirani 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
8.3. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 3. iz troškovnika glasi: 
- Pogačice sa sirom, smrznuto, kom. 60-75 g, min. 19% nadjeva, ugostiteljsko pakiranje 
 
Gospodarski subjekt predlaže proizvod pogačice sa sirom zamijeniti proizvodom savijača od sira 100 g, 
smrznuto, kako bi se omogućilo natjecanje širem krugu ponuditelja. 
 
ODGOVOR NARUČITELJA:  
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
8.4. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 4. iz troškovnika glasi: 
- Valjušci, smrznuto (za kuhanje i prženje), ugostiteljsko pakiranje 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
-  Valjušci smrznuti za kuhanje i prženje, minimalno 20 % krumpira;  pakiranje: ugostiteljsko 2- 3 kg 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
8.5. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 5. iz troškovnika glasi: 
- Njoki rebrasti od krumpirovog tijesta, smrznuto (za kuhanje) 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
- Njoki smrznuti za kuhanje, pakiranje: ugostiteljsko 2-3 kg 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
8.6. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 6. iz troškovnika glasi: 
- Kroketi od krumpirovog tijesta, smrznuto (za prženje) 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
- Kroketi od krumpira smrznuti, minimalno 80 % krumpira, pakiranje: ugostiteljsko 2-3 kg 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
8.7. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 7. iz troškovnika glasi: 
- Zagorski štrukli, smrznuto, kom 90-110 g, 50 %nadjeva, ugostiteljsko pakiranje 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
- Zagorski štrukli, 75-100 g/kom, minimalno 40 % nadjeva  
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ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
8.8. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 9. iz troškovnika glasi: 
- Savijača sa višnjama, smrznuto, kom. 90 do 110 g, 35 % nadjeva 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
- Savijača sa višnjama ili šumskim voćem, 90-110 g/kom, smrznuto, minimalno 30 % nadjeva 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
9. Upit - prijedlozi gospodarskog subjekta 
Gospodarski subjekt predlaže izmjene u stavkama troškovnika za grupu 13) SLADOLED kako slijedi: 
 
9.1. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 6. iz troškovnika glasi:  
- Sladoled ICE TEA šumsko voće - brusnica tuba 90 – 110 ml (kao Ledo) 
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
- Sladoled tuba (razni okusi) 90-110 ml (kao Ledo) 
(S obzirom da su određene vrste sladoleda sezonskog karaktera, gospodarski subjekt predlaže da se iz 
specifikacije naziva izbaci „okus“ tube. Ponuditelji naime u svojoj ponudi uvijek imaju „sladoled tuba“ koji se 
razlikuje u okusu ovisno o sezoni). 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
9.2. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
Stavka 8. iz troškovnika glasi: 
- Kesten pire (bez šlaga), pak 80-100 g., kao Ledo  
 
Gospodarski subjekt predlaže specifikaciju: 
- Kesten čašica 80-100 g (kao Ledo) 
(S obzirom da su određene vrste sladoleda sezonskog karaktera, tako je slučaj i sa kesten pireom koji 
može biti bez šlaga ili sa šlagom. Gospodarski subjekt predlaže promjenu naziva u KESTEN ČAŠICA jer 
ponuditelji u svojoj ponudi uvijek imaju čašicu kestena koja ovisi o trendovima u pojedinim sezonama te 
može biti sa šlagom ili bez šlaga). 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
10. Upit - prijedlozi gospodarskog subjekta 
Na tržištu postoje određeni proizvodi iz asortimana zamrznutog povrća s kojima se naručitelji još nisu imali 
priliku susresti te prepoznati njihovu namjenu i kvalitetu. Gospodarski subjekt navodi proizvode zamrznutog 
povrća koji su uvršteni u troškovnik SVJEŽEG VOĆA I POVRĆA te predlaže razdvajanje grupe, odnosno 
proširenje grupe 11. VOĆE I POVRĆE SMRZNUTO kako slijedi: 
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10.1. Upit - prijedlog gospodarskog subjekta 
 
10.1.1. Stavke 43. - 44. iz troškovnika - GRAH RINFUZA 
Gospodarski subjekt predlaže: 
- razdvojiti dio količina na grupu smrznuto voće i povrće – mladi smrznuti grah, pakiranje: ugostiteljsko 
2-3 kg   
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
10.1.2. Stavke 51. - 52. iz troškovnika - ČEŠNJAK SVJEŽI (BIJELI LUK) 
Gospodarski subjekt predlaže: 
- razdvojiti dio količina na grupu smrznuto voće i povrće - češnjak kockice, smrznuti, pakiranje: 
ugostiteljsko 1 kg   
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
10.1.3. Stavke 53. - 54. iz troškovnika - LUK CRVENI 
Gospodarski subjekt predlaže: 
- razdvojiti dio količina na grupu smrznuto voće i povrće - luk kockice, smrznuti, pakiranje: ugostiteljsko 
2-3 kg  
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
11. Prijedlog gospodarskog subjekta 
U grupi 2) MESO SVJEŽE – PILETINA, PURETINA I PRERAĐEVINE nalaze se i smrznuti proizvodi te 
gospodarski subjekt predlaže razdvajanje grupe na smrznuto i svježe odnosno formiranje posebne dodatne 
grupe: MESO SMRZNUTO - PILETINA I PURETINA. 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
12. Upiti - prijedlozi gospodarskog subjekta 
12.1. U točki 2. Dokumentacije o nabavi - „Kontakt podaci“ naveden je rok 10 dana, a u zagradi slovima 
naveden je rok „petnaest“ dana. 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Gospodarski subjekt je u pravu. Naručitelj je pogriješio, a navedeni rok je 10 dana te u zagradi treba pisati 
slovima: deset, sukladno odredbi članka 240., stavak 2. Zakona. Naručitelj mijenja dokumentaciju o nabavi 
na navedeni način. 
 
12.2. Gospodarski subjekt traži da se formulira tekst kojim bi se omogućilo izdavanje samo jednog jamstva 
za ozbiljnost ponude (za jednu ili više grupa) u obliku bankovne garancije ili obične zadužnice. Nadalje, 
traži i to da se regulira mogućnost izdavanja jednog jamstva za sve ugovore o javnoj nabavi u obliku 
bankovne garancije ili obične zadužnice. Gospodarski subjekt dalje navodi činjenicu da je modelom 
sklapanja ugovora sa 22 pravna subjekta, za 20 grupa, u tri godine potrebno izdati 1.320 jamstava, što 
predstavlja iznimno veliki i nepotreban trošak i predlaže da se u okvirnom sporazumu predvidi mogućnost 
da prodavatelj može izdati jedno jamstvo koje „pokriva“ sve ugovore o javnoj nabavi u svim godinama 
trajanja ugovornog odnosa. Drugi je prijedlog gospodarskog subjekta da odabrani ponuditelj (prodavatelj) 
sa svakim naručiteljem (kupcem) sklapa jedan ugovor za više odabranih grupa. 



 

REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 

 

 

Izvješće o prethodnom savjetovanju  u otvorenom postupku javne nabave: 
PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆE 

Evidencijski broj nabave  010/2017 
Stranica 16 od 19 

 

 

ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj  je dokumentacijom o nabavi odredio da se kao jamstvo za ozbiljnost ponude može dostaviti 
bankovno jamstvo ili se može dati novčani polog u predviđenom iznosu, ali ISKLJUČIVO ZA SVAKU OD 
GRUPA ZASEBNO ZA KOJU GOSPODARSKI SUBJEKT PODNOSI PONUDU!!!  Kao sredstvo jamstva za 
ozbiljnost ponude NARUČITELJ NIJE PREDVIDIO OBIČNU ZADUŽNICU. 
Gospodarski subjekt je u krivu kada iznosi činjenicu da bi gospodarski subjekt za tri godine mogao izdati 
1.320 jamstava. Naime, okvirni sporazum odnosno kupoprodajni ugovor temeljem tog okvirnog sporazuma 
sklapa se S JEDNIM PRAVNIM SUBJEKTOM, a to je u ovom slučaju Ministarstvo unutarnjih poslova RH. 
Pojedine policijske uprave ili druge ustrojstvene jedinice naručitelja njegovi su KRAJNJI KORISNICI koji 
samostalno naručuju robu te sami podmiruju svoje obveze nastale provedbom pojedinog okvirnog 
sporazuma odnosno kupoprodajnog ugovora. 
Vezano za izdavanje jednog jamstva za sve ugovore o javnoj nabavi u svim godinama ugovornog odnosa 
naručitelj odgovara da nije u mogućnosti udovoljiti ovom prijedlogu gospodarskog subjekta. Kao jamstvo za 
uredno izvršenje pojedinog jednogodišnjeg ugovora odabrani ponuditelj moći će dostaviti bankovno 
jamstvo ili dati novčani polog na određeni iznos. Ukoliko gospodarski subjekt bude odabran u nekoliko 
grupa, bit će u mogućnosti dostaviti JEDNO BANKOVNO JAMSTVO na 10% od zbrojenih iznosa svih 
grupa bez PDV-a, ILI NOVČANI POLOG U ISTOM IZNOSU.     
 
 
12.3. Upiti - prijedlozi gospodarskog subjekta 
Gospodarski subjekt traži izmjene teksta u nekim od troškovnika. Gospodarski subjekt navodi da se ti 
prijedlozi temelje se na realnim proizvođačkim specifikacijama. 
Gospodarski subjekt nadalje traži da se asortiman u režimu hladnog lanca skladištenje i distribucija odvoji 
od asortimana ambijentalnog sustava skladištenja i distribucije proizvoda te da će se odvajanjem proizvoda 
iz ova dva različita režima distribucije omogućiti prikupljanje konkurentnijih i povoljnijih ponuda. 
Izmjene tekstova u troškovnicima su kako slijedi: 
 
 
Grupa 3. MESNE KONZERVE: 
Stavka 6 iz troškovnika: 
Umjesto teksta: Pašteta čajna, konzerva 50 g LO 
Upisati tekst: Pašteta čajna, alu seal 50 g LO 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
Grupa 5. RIBA U KONZERVI: 
Stavka 5 iz troškovnika: 
Umjesto teksta: Tunj fileti s povrćem konzervirani, 140-180 g LO 
Upisati tekst: Tunj fileti s povrćem konzervirani, 115 g LO 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
Stavka 7 iz troškovnika: 
Umjesto teksta: Tunj konzerva mexicana, 140-180 g LO 
Upisati tekst: Tunj konzerva mexicana, 115 g LO 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
Grupa 6. BRAŠNO, PROIZVODI OD ŽITARICA I TJESTENINE: 
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Gospodarski subjekt predlaže izdvajanje iz grupe asortimana koji pripada hladnom lancu skladištenja i 
distribucije te brisati sljedeće stavke u troškovniku:  
Stavku 22: Tjestenina – FUŽI, pakiranje 400 do 1000 g 
Stavku 23: Tjestenina – PLJUKANCI, pakiranje 400 do 1000 g 
Stavku 24: Tjestenina – TORTELINI, pakiranje 400 do 1000 g 
Stavku 25: Tjestenina – RAVIOLI SA SIROM, pakiranje 400 do 1000 g 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
Grupa 7. OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI (ŠEĆER, ZAČINI, UMACI, ČOKOLADA ....) 
Gospodarski subjekt predlaže izdvajanje iz grupe asortiman koji pripada hladnom lancu skladištenja i 
distribucije: 
Brisati stavku 19: Svježi kvasac pekarski 40 g 
 
Stavka 24: 
Umjesto teksta: Krema pana cotta 124 g 
Upisati tekst: Krema Panna cotta vr. 80 g 
 
Stavka 25: 
Umjesto teksta: Čokolada za jelo i kuhanje 150-250 g 
Upisati tekst: Čokolada za jelo i kuhanje 200 g, min 42% kakao djelova 
 
Stavka 56: 
Umjesto teksta: Kečap blagi – mini, pak. 15 – 25 g 
Upisti tekst: Ketchup blagi 15 g 
 
Stavka 57: 
Umjesto teksta: Kečap blagi 800 do 1200 g 
Upisati tekst: Ketchup blagi 1000 g 
 
Stavka 60: 
Umjesto teksta: Juha bistra “bečka”; konc. za nacionalnu juhu s tjest., normativ za 1 kg konc. = 36- 68 
obroka 
Upistati tekst: Juha bistra “bečka”; konc. za nacionalnu juhu s tjest., normativ za 1 kg konc. = 57 obroka 
 
Stavka 61:  
Umjesto teksta: Juha bistra “proljetna”, konc. za nacionalnu juhu s tjest., norm. za 1 kg koncent. = 36- 68 
obroka 
Upisati tekst: Juha bistra “proljetna”, konc. za nacionalnu juhu s tjest., norm. za 1 kg koncent. = 68 obroka 
 
Stavka 62: 
Umjesto teksta: Juha bistra “francuska”, koncentrat za nac. juhu s tjest., norm. za 1 kg koncent. = 36- 68 
obroka 
Upisati tekst: Juha bistra “francuska”, koncentrat za nac. juhu s tjest., norm. za 1 kg koncent. = 62 obroka 
 
Stavka 63: 
Umjesto teksta: Juha bistra “minestrone”, koncentrat za nacionalnu juhu s tjest., norm. za 1 kg konc. = 36- 
68 obroka 
Upisati tekst: Juha bistra “minestrone”, koncentrat za nacionalnu juhu s tjest., norm. za 1 kg konc. = 50 
obroka 
 
Stavka 64: 
Umjesto teksta: Juha bistra “dalmatinska”; koncent. za nacionalnu juhu s tjest., norm. za 1 kg konc. = 36- 
68 obroka 
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Upisati tekst: Juha bistra “dalmatinska”; koncent. za nacionalnu juhu s tjest., norm. za 1 kg konc. = 66 
obroka 
 
Stavka 65: 
Umjesto teksta: Juha bistra “slavonska”; koncent. za nacionalnu juhu s tjest., norm. za 1 kg konc. = 36- 68 
obroka 
Upisati tekst: Juha bistra “slavonska”; koncent. za nacionalnu juhu s tjest., norm. za 1 kg konc. = 42 obroka 
 
Stavka 66: 
Umjesto teksta: Juha krem delikates koncentrat (gljive; šparoge; cvjetača; rajčica; brokula), normativ za 1 
kg konc. = 50-62 obroka 
Upisati tekst: Juha krem delikates koncentrat, normativ za 1 kg koncentrata juhe: (juha od gljive 60 obroka; 
juha od šparoge 56 obroka; juha od cvjetače 56 obroka; juha od rajčice 50 obroka; juha od brokule 54 
obroka), 
 
Zatražiti specifikacije za proizvode pod rednim brojevima 58 do 66. 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
Grupa 8. BILJNA ULJA, MARGARIN I JAJA: 
Gospodarski subjekt predlaže izmjenu u specifikaciji: 
Stavka 1 iz troškovnika: 
Umjesto teksta: Ulje suncokretovo, pakiranje kanistar 10 – 20 lit 
Upisati tekst: Ulje suncokretovo, pakiranje PVC 5 – 20 lit 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta i mijenja specifikaciju koja sada glasi: 
Ulje suncokretovo, pakiranje PVC ili kanistar 5 – 20 lit. 
 
Stavka 7 iz troškovnika gospodarski subjekt predlaže: 
Brisati iz grupe 8: Jaja kokošja svježa, „A“ klase, razred „L“ (63-73 g.); pakiranje 30/1 
Prijedlog: Formirati novu grupu „SVJEŽA JAJA“ – svježa jaja pripadaju specijalnom režimu skladištenja i 
distribucije  
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
Grupa 10. VOĆE I POVRĆE KONZERVIRANO: 
Gospodarski subjekt predlaže: 
Stavka 15 iz troškovnika: 
Brisati iz grupe 10: Repa kisela 
 
Stavka 16 iz troškovnika: 
Brisati iz grupe 10: Kupus kiseli, rinfuza (glavice, rezano) 
Ova dva artikla nisu kompatibilna u režimu skladištenja i distribucije sa ostalim proizvodima iz grupe 10. te 
je preporuka da se formiraju u novu grupu (npr. s jajima ili slično) 
 
Stavka 17 iz troškovnika: 
Umjesto teksta: Kompot breskva konzerva, pak. 1500 g ili sl. 
Upisati tekst: Kompot breskva oguljene polovice, konzerva 3,05 kg 
 
Stavka 18 iz troškovnika:  
Umjesto teksta: Kompot ananas konzerva, pak. 1800 g ili sl. 
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Upisati tekst: Kompot ananas komadići, manje sladak, konzerva 3,03 kg 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj ne prihvaća prijedloge gospodarskog subjekta za grupu 10. 
 
 
13. Upiti - prijedlozi gospodarskog subjekta - PRIJEDLOG DOPUNE OKVIRNOG SPORAZUMA: 
Gospodarski subjekt navodi: 
U tekstu Dokumentacije o nabavi (čl. 8. i čl. 36.) navodi se podatak o odabiru jednog ponuditelja za svaku 
grupu. S odabranim ponuditeljem sklapa se okvirni sporazum na rok od tri godine. Temeljem okvirnog 
sporazuma sklapa se ugovor o javnoj nabavi, za svaku grupu zasebno sklopit će se po tri jednogodišnja 
ugovora o javnoj nabavi (čl. 37.).   
Imajuću u vidu da rok izvršenja od tri godine nosi veliki rizik od promjena tržišnih cijena, prvenstveno za 
prodavatelje, od velike nužnosti bilo bi preciziranje uvjeta raskida ugovora od strane prodavatelja. 
Gospodarski subjekt predlaže da se regulira mogućnost raskida ugovora od strane prodavatelja, a koji bi 
se aktivirao najranije u drugoj godini važenja okvirnog sporazuma na način da prodavatelj pisanim putem 
zatraži raskid ugovora.  
Predloženi tekst u okvirnom sporazumu i ugovoru o javnoj nabavi: „Prodavatelj ima pravo zatražiti raskid 
Ugovora pisanim putem sa otkaznim rokom od 60 (šezdeset) dana, računajući od dana primitka zahtjeva 
za otkaz ugovora kod kupca.“ 
 

 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Naručitelj nije predvidio mogućnost raskida okvirnog sporazuma odnosno ugovora od strane odabranog 
ponuditelja i ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
 


