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 URBROJ: 238/164-21-5741-3-Z-AS 

 Zagreb, 11.11.2021. 

 

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) i članka 10. Pravilnika 

o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj 

nabavi (NN, br. 101/17, 144/2020) naručitelj VODOOPSKRBA I ODVODNJA 

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. je izradio slijedeće: 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA 

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 

1. NAZIV I OIB NARUČITELJA 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. 

Koledovčina ulica 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska 

OIB: 54189804734 

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 

E-12-VV-U-21 

3. PREDMET NABAVE 

Usluge nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala i radova za EU projekt 

„Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“ 

4. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA 

23.9.2021. 

5. DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA 

1.10.2021. 

6. NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO 

SASTANAK 

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak. 

7. TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA, BEZ NAVOĐENJA PODATAKA O 

GOSPODARSKOM SUBJEKTU 

U postupku prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim na 

objavljenu Dokumentaciju o nabavi, čiji su sastavni dio: opis predmeta nabave, 

tehničke specifikacije, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, 

kriteriji za odabir ponude i posebni uvjeti za izvršenje ugovora, zaprimljene 

su primjedbe/prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata kako slijedi: 

 

 



 
 

2 

7.1. Primjedbe/prijedlozi zaprimljeni 1.10.2021. – 1. dio  
Poštovani,  

Sukladno odredbu ZJN2016 predlažemo izmjenu Dokumentacije o nabavi za postupak  „Usluge nadzora radova i 

kontrolnih ispitivanja materijala i radova za EU projekt Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije 

Ivanić-Grad“.  

AD.1. Kao kriterij za bodovanje iskustva stručnjaka 1 Naručitelj je odredio „Broj uredno izvršenih usluga stručnog 

nadzora nad radovima izgradnje i/ili rekonstrukcije građevina vodno komunalne infrastrukture na kojima je 

Stručnjak bio na poziciji glavnog nadzornog inženjera / voditelja tima nadzora / FIDIC inženjera u trajanju od 6 

mjeseci ili više“.  

Radovi na projektu Razvoja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad će se provoditi prema FIDIC 

uvjetima ugovora. Prema navedenom, Stručnjak 1 koji će biti i Voditelj tima svakako mora dokazati svoje iskustvo 

na FIDIC ugovorima, obzirom da takav tip ugovora nalaže posebne  odgovornosti i obveze.  

Iz objavljenog prethodnog savjetovanja za radove na ovom projektu proizlazi da je procijenjena vrijednost radova 

preko 190.000.000,00 kuna samo za sustav vodoopskrbe i odvodnje, na što treba dodati i ugovor o uređaju za 

pročišćavanje otpadnih voda. Očito je da se radi o projektu značajne investicijske vrijednosti, pa bi to također 

trebalo biti uzeto u obzir kod bodovanja Stručnjaka 1.   

Također, ovako veliki projekti traju obično duži vremenski period, te za odgovarajuće iskustvo potrebno je da 

Stručnjak bude angažiran na projektu što duže.   

Prema navedenom Prijedlog gospodarskog subjekta je da kriterij za bodovanje iskustva stručnjaka 1 glasi:  

 

Br  Podkriterij  Broj 

bodova  

(IS.1)  

Maksimalan 

broj bodova  

IS.1 Stručno iskustvo Stručnjaka 1 – Voditelj tima / FIDIC inženjer / GNI   

IS 1.1.  Iskustvo na poziciji Voditelja tima nadzora/ glavnog nadzornog 

inženjera na završenim projektima vodnokomunalne 

infrastrukture (izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili nadogradnja) 

vrijednosti radova ≥ 70.000.000,00 kn bez PDV-a. U obzir se 

uzimaju projekti na kojima je stručnjak bio angažiran na poziciji 

Voditelja tima nadzora/ glavnog nadzornog inženjera tijekom 

cijelog trajanja projekta ili najmanje tijekom 12 mjeseci:  

  25  

1 projekt  3  

2 projekt  8  

3 projekt  15  

IS 1.2.  Iskustvo na poziciji Voditelja tima nadzora/ FIDIC inženjera/ 

glavnog nadzornog na završenim projektima vodnokomunalne 

infrastrukture (izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili nadogradnja) 

vrijednosti radova ≥ 70.000.000,00 kn bez PDV-a, ugovorenih 

prema FIDIC  
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 modelu ugovaranja ili jednakovrijednom ugovornom 

predlošku. U obzir se uzimaju projekti na kojima je stručnjak 

bio angažiran na poziciji Voditelja tima nadzora/ FIDIC 

inženjera/ glavnog nadzornog inženjera tijekom cijelog trajanja 

projekta ili najmanje tijekom 12 mjeseci:  

  

1 projekt  2  

2 projekt  5  

3 projekt  10  

 

Odgovor na primjedbu/prijedlog AD.1. 

Naručitelj djelomično prihvaća zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta te će 

izmijeniti kriterij za bodovanje Stručnjaka 1 – Voditelj tima-Glavni nadzorni inženjer na 

način da se specifično iskustvo Stručnjaka 1 određuje dodjelom bodova sukladno tablici 

u nastavku: 

Br Podkriterij 

Broj 

bodova 

(IS.1) 

Maksimalan 

broj bodova 

IS.1 Stručno iskustvo Stručnjaka 1 – Voditelj tima-Glavni nadzorni 

inženjer 
25 

IS.1 

Iskustvo stručnjaka na poziciji voditelja tima 

nadzora/glavnog nadzornog inženjera/FIDIC 

inženjera na završenim projektima 

vodnokomunalne infrastrukture (izgradnja i/ili 

rekonstrukcija i/ili nadogradnja) vrijednosti radova 

≥ 70.000.000,00 kn bez PDV-a na kojima je stručnjak 

bio angažiran na poziciji voditelja tima nadzora/glavnog 

nadzornog inženjera/FIDIC inženjera tijekom cijelog 

trajanja projekta ili najmanje tijekom 12 mjeseci 

 
 

    

1 projekt 6 

25 
2 projekta 12 

3 projekta 18 

4 projekta 25 

 

AD.2. Kao kriterij za bodovanje iskustva stručnjaka 2 Naručitelj je odredio „Broj uredno izvršenih usluga stručnog 

nadzora nad radovima izgradnje i/ili rekonstrukcije građevina vodno komunalne infrastrukture na kojima je 

Stručnjak bio na poziciji glavnog nadzornog inženjera / nadzornog inženjera za građevinske radove u trajanju od 

6 mjeseci ili više“.  
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Predlažemo da se vrijednosni kriterij za iskustvo Stručnjaka 2 smanji se do maksimalnih 10 bodova, kako bi bio u 

rangu sa Stručnjakom 3 i Stručnjakom 4 (zato je povećan broj maksimalnih bodova u prijedlogu za Stručnjaka 1).  

Osim toga, vezano za specifičnost obaveza nadzornog inženjera za građevinske radove na ovakvim projektima, 

ne vidimo svrsishodnost u priznavanju iskustva stručnjaka na poziciji glavnog nadzornog inženjera.   

Prijedlog gospodarskog subjekta je da kriterij za bodovanje iskustva stručnjaka 2 glasi:  

Br  Podkriterij  Broj 

bodova  

(IS.1)  

Maksimalan 

broj bodova  

IS.2 Stručno iskustvo Stručnjaka 2 – NI za građevinske radove na aktivnosti 1   

  iskustvo na poziciji nadzornog inženjera nad građevinskim 

radovima na završenim projektima  vodnokomunalne 

infrastrukture (izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili nadogradnja):  

    

1 projekt  2  10  

2 projekt  5  

3 projekt  10  

 

 

Odgovor na primjedbu/prijedlog AD.2. 

Naručitelj prihvaća zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta te će izmijeniti 

kriterij za bodovanje Stručnjaka 2 – Nadzorni inženjer za građevinske radove za 

Aktivnost 1 na način da se specifično iskustvo Stručnjaka 2 određuje dodjelom bodova 

sukladno tablici u nastavku: 

Br Podkriterij 

Broj 

bodova 

(IS.2) 

Maksimalan 

broj bodova 

IS.2 Stručno iskustvo Stručnjaka 2 – Nadzorni inženjer za građevinske 

radove za Aktivnost 1 
10 

IS.2 

Iskustvo stručnjaka na poziciji nadzornog inženjera za 

građevinske radove na završenim projektima 

vodnokomunalne infrastrukture (izgradnja i/ili 

rekonstrukcija i/ili nadogradnja)  

    

1 projekt 2 

10 2 projekta 5 

3 projekta 10 
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7.2. Primjedbe/prijedlozi zaprimljeni 1.10.2021. – 2. dio 
Poštovani,  

Nastavno na objavljeno Savjetovanje i pripadnu Dokumentaciju o nadmetanju, molimo da ovime primite 

slijedeće primjedbe / pitanja:  

  

1.  

Odredbom DoN-a,  Knjiga 1, članak 4.3.2 Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge, naručitelj je 

raspisao obrazovne kvalifikacije za ključne stručnjake 1 do 3 na razini 300 ECTS bodova.  

Naručitelju skrećemo pažnju da je isto suprotno od prakse i zakonodavnog okvira kako u RH , tako i u 

zemljama članicama EU.  

Bjelodani neosporni argument za navedeno nalazi se i u samom DoN-u, gdje sam Naručitelj za kriterij za 

odabir ponude (točka 6.6., knjiga 1) traži iskustvo u svojstvu „glavnog nadzornog inženjera / nadzornog 

inženjera za građevinske radove“, što je pozicija koja se u RH može obavljati i s drugim vrstama akademskog 

obrazovanja – konkretno s starom VŠS kvalifikacijom.  

U tom smislu, a u cilju transparentne, objektivne i otvorene konkurencije na tržištu te zakonitog postupka 

javne nabave predlažemo Naručitelju da za Stručnjake 1 do 3 raspiše uvjete koji se tiču njihovog zakonskog 

ovlaštenja za obavljanje poslova stručnog nadzora. Prijedlog istog bio bi npr.; „Minimalna stručna 

kvalifikacija:  

•     Ovlaštenje za obavljanje poslova stručnog nadzora građenja, sukladno pravu države državljanstva  / 

poslovnog nastana“  

 

Odgovor na primjedbu/prijedlog pod točkom 1. 

Naručitelj prihvaća zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta te će izmijeniti 

točku 4.3.2. Knjige 1. Dokumentacije o nabavi u dijelu koji se odnosi na stručnjake 1, 

2, 3, 5, 6 i 7. 

Naručitelj će izmijeniti Dokumentaciju o nabavi na sljedeći način: 

1) STRUČNJAK 1 – VODITELJ TIMA-GLAVNI NADZORNI INŽENJER 

Minimalne obrazovne i stručne kvalifikacije za Stručnjaka 1: 

• Ovlaštenje za obavljanje poslova stručnog nadzora građenja, sukladno pravu 

države državljanstva/poslovnog nastana 

 

2) STRUČNJAK 2 – NADZORNI INŽENJER ZA GRAĐEVINSKE RADOVE ZA 

AKTIVNOST 1 

Minimalne obrazovne i stručne kvalifikacije za Stručnjaka 2: 
• Ovlaštenje za obavljanje poslova stručnog nadzora građenja, sukladno pravu 

države državljanstva/poslovnog nastana 
 

3) STRUČNJAK 3 – NADZORNI INŽENJER ZA GRAĐEVINSKE RADOVE ZA 

AKTIVNOST 2 

Minimalne obrazovne i stručne kvalifikacije za Stručnjaka 3: 
• Ovlaštenje za obavljanje poslova stručnog nadzora građenja, sukladno pravu 

države državljanstva/poslovnog nastana 
 

5) STRUČNJAK 5 – NADZORNI INŽENJER ZA STROJARSKE RADOVE 

Minimalne obrazovne i stručne kvalifikacije za Stručnjaka 5: 
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• Ovlaštenje za obavljanje poslova stručnog nadzora građenja, sukladno pravu 
države državljanstva/poslovnog nastana 

 

6) STRUČNJAK 6 – NADZORNI INŽENJER ZA ELEKTRO RADOVE 

Minimalne obrazovne i stručne kvalifikacije za Stručnjaka 6: 
• Ovlaštenje za obavljanje poslova stručnog nadzora građenja, sukladno pravu 

države državljanstva/poslovnog nastana 
 

7) STRUČNJAK 7 – NADZORNI INŽENJER ZA GRAĐEVINSKE RADOVE 

(POMOĆNIK STRUČNJAKA 2) 

Minimalne obrazovne i stručne kvalifikacije za Stručnjaka 7: 
• Ovlaštenje za obavljanje poslova stručnog nadzora građenja, sukladno pravu 

države državljanstva/poslovnog nastana. 
 
U točki 4.7. Knjige 1. Dokumentacije o nabavi mijenja se tekst: „Kao dostatan dokaz 

tehničke i stručne sposobnosti iz točke 4.3., podtočka 4.3.2. Dokumentacije o nabavi Naručitelj će 
prihvatiti: 

 
- Izjavu o stručnjacima s kojima raspolaže u svrhu pružanja usluga koje su predmet 

nabave i pozicija na koju se nominirani stručnjak predlaže, i 
- diploma, svjedodžba ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg će biti vidljiva 

tražena obrazovna kvalifikacija stručnjaka 1-9“ 

  
na način da isti sada glasi: 

 

Kao dostatan dokaz tehničke i stručne sposobnosti iz točke 4.3., podtočka 4.3.2. Dokumentacije o nabavi 

Naručitelj će prihvatiti: 

- Izjavu o stručnjacima s kojima raspolaže u svrhu pružanja usluga koje su predmet nabave i 

pozicija na koju se nominirani stručnjak predlaže,  

- Za Stručnjake 4, 8 i 9: diploma, svjedodžba ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg će biti 

vidljiva tražena obrazovna kvalifikacija stručnjaka 4, 8 i 9 

- Za Stručnjake 1, 2, 3, 5, 6 i 7:  

 ovlaštenja za provođenje stručnog nadzora građenja:  

• Potvrda ( o podacima iz imenika, upisnika, evidencije ili zbirke isprava) odgovarajuće 

nadležne Hrvatske komore inženjera da je predloženi stručnjak aktivni član te Komore te 

da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja poslova, ili 

• Potvrda o upisu stručnjaka u evidenciju ovlaštenih stranih osoba odgovarajuće nadležne 

Hrvatske komore inženjera, ili 

• Potvrda odgovarajuće nadležne Hrvatske komore inženjera da stručnjak ima pravo 

povremeno ili privremeno obavljati poslove stručnog nadzora građenja, ili 

• Važeće ovlaštenje stručnjaka koje posjeduje u državi svog sjedišta i izjava ovlaštene osobe 

gospodarskog subjekta da će, ako njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, u 

roku od 28 dana od dana obostranog potpisa ugovora, dostaviti potvrdu nadležne Hrvatske 

komore inženjera vezano uz ispunjavanje uvjeta za povremeno ili privremeno obavljanje 

poslova stručnog nadzora građenja, sukladno relevantnim člancima Zakona o poslovima i 

djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, 78/15, 118/18, 110/19), ili 

• Izjava ovlaštene osobe gospodarskog subjekta kojom potvrđuje da u državi svog sjedišta 

stručnjak ne mora posjedovati traženo ovlaštenje za obavljanje poslova stručnog nadzora 

građenja i da će, ako njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, u roku od 28 
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dana od dana obostranog potpisa ugovora, dostaviti potvrdu nadležne Hrvatske komore 

inženjera vezano uz ispunjavanje uvjeta za povremeno ili privremeno obavljanje poslova 

stručnog nadzora građenja, sukladno relevantnim člancima Zakona o poslovima i 

djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, 78/15, 118/18, 110/19). 

 

2.  

Odredbom DoN-a, Knjiga 3. članak „5.2.4 Stručnjak 4 – Tehnološki nadzor – UPOV“, određeno je kako slijedi:  

„Stručnjak 4 će obavljati ulogu tehnološkog nadzora nad radovima pri projektiranju, izgradnji, puštanju u 

pogon i pokusnom radu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja aglomeracije 

Ivanić-Grad.  

Minimalno vrijeme provedeno na lokaciji projekta 100% od ukupnog trajanja Aktivnosti 2.“ Napominjemo i 

upozoravamo Naručitelja da je prisutnost Stručnjaka 4 na lokaciji projekta tijekom faze projektiranja 

nemoguća – prvenstveno jer se projektiranje ne vrši na lokaciji izvedbe. Zatim, projektiranje je obaveza 

Izvođača radova, dok je Stručnjak 4 nadzorni inženjer koji daje sugestije na projekt. Slijedeće – prisutnost 

tehnologa tijekom gradnje (izvođenja zemljanih i betonskih radova, gradnje idr.) nije svrsishodna jer navedeni 

stručnjak niti nema ovlasti sukladno Zakonu o gradnji. Predlažemo Naručitelju da istu odredbu izmijeni na 

način da definira potrebnu prisutnost stručnjaka 4 različito od građevinskog stručnog nadzora i to samo u 

fazama ugradnje opreme, testovima po završetku uključivo pokusni rad.  

 

Odgovor na primjedbu/prijedlog pod točkom 2. 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom 

Dokumentacije o nabavi. Pod zahtjevom „Minimalno vrijeme provedeno na lokaciji 

projekta 100% od ukupnog trajanja Aktivnosti 2.“ podrazumijeva se aktivno 

sudjelovanje Stručnjaka 4 tijekom cijelog trajanja Aktivnosti 2 [Projektiranje i 

izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja 

aglomeracije Ivanić-Grad (FIDIC Žuta knjiga)]. Navedeno podrazumijeva 

kontinuiranu komunikaciju i sve ostalo potrebno sa svim sudionicima na Projektu 

tijekom provođenja Aktivnosti 2 pri čemu lokacija projekta podrazumijeva mjesto 

izvršenja usluga kako je definirano u točki 2.8. Knjige 1. Dokumentacije o nabavi. 

 
3.  

Odredbom DoN-a, Knjiga 3. članak „5.2.3 Stručnjak 3 – Nadzorni inženjer za građevinske radove za Aktivnost 

2“, određeno je kako slijedi:  

Stručnjak 3 će obavljati ulogu nadzornog inženjera nad radovima pri projektiranju i izgradnji uređaja za 

pročišćavanja otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja aglomeracije Ivanić-Grad. Minimalno vrijeme 

provedeno na lokaciji projekta 100% od ukupnog trajanja Aktivnosti 2.“  

Postavljamo upit Naručitelj što se očekuje od Stručnjaka 3 da obavlja na lokaciji projekta tijekom faze 

„Priprema projektne dokumentacije, ishođenje dozvola“? Ljubazno molimo da Naručitelj promijeni ovaj 

zahtjev koji ne donosi nikakvu korist projektu.  

 

Odgovor na primjedbu/prijedlog pod točkom 3. 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom 

Dokumentacije o nabavi. Pod zahtjevom „Minimalno vrijeme provedeno na lokaciji 

projekta 100% od ukupnog trajanja Aktivnosti 2.“ podrazumijeva se aktivno 

sudjelovanje Stručnjaka 3 u svim fazama provedbe i realizacije Aktivnosti 2 neovisno 

o tome o kojoj se lokaciji radi (ured nadzornog inženjera, ured Naručitelja, mjesto 

izvođenja radova, …). Navedeno podrazumijeva da Izvršitelj mora osigurati prisutnost 
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Stručnjaka 3 na način da Stručnjak 3 bude na raspolaganju svim sudionicima na 

Projektu za cijelo vrijeme provođenja Aktivnosti 2.    

 
8. ODGOVOR NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (prihvaća se/djelomično se 

prihvaća/ne prihvaća se) 

Odgovori na primjedbe odnosno prijedloge zainteresiranih gospodarskih 

subjekata dani su u točki 7. ovog Izvješća i označeni crvenom bojom. 

 

9. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA NEPRIHVAĆANJA PRIMJEDBE ILI 

PRIJEDLOGA 

Obrazloženja su navedena pod točkom 7. Izvješća i označena crvenom bojom. 

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima naručitelj će objaviti u EOJN RH ( https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) i na 

službenoj internetskoj stranici naručitelja (https://viozz.hr/prethodna-analiza-trzista ). 

 

DIREKTOR: 

Tomislav Masten, dipl. polit. v. r. 

 
 

DOSTAVITI: 

1. EOJN RH 

2. www.viozz.hr (javna objava) 

3. Arhiva, ovdje 

 

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
https://viozz.hr/prethodna-analiza-trzista
http://www.viozz.hr/

