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 Ur. broj: 238/164-19-1210-1-Z-AS 

 Zagreb, 10.07.2019. 

 

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) 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-MVU-1-2019 

3. PREDMET NABAVE 

USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM ZA PROJEKT „PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE 

I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC“ 

4. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA 

21.05.2019. 

5. DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA 

30.05.2019. 

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 sljedeće 

primjedbe/prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata: 
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PRIJEDLOG ILI PRIMJEDBA (OD 29.05.2019.) 

Poštovani,  

kao zainteresirani poslovni subjekt u postupku javne nabave za ovaj predmet nabave, 

Evidencijski broj nabave: E-MVU-1-2019, predlažemo Naručitelju korekcije – dopune 

DON-a kako su niže navedene i označene crvenom bojom.   

 

6.6. Kriterij za odabir ponude te relativni ponder kriterija, ili ako je primjenjivo, 

kriterije po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog, osim ako su kriteriji 

određeni u pozivu na nadmetanje ili će kriteriji biti određeni u pozivu na dostavu 

ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu  

 

KRITERIJ 2. SPECIFIČNO STRUČNO ISKUSTVO STRUČNJAKA 1-3 (IS.1, IS.2, IS.3)  

o SPECIFIČNO STRUČNO ISKUSTVO STRUČNJAKA 1: Voditelj projekta (IS.1)  

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru ovog kriterija je 30 

bodova.  

Specifično stručno iskustvo Stručnjaka 1 se određuje dodjelom bodova sukladno tablici 

u nastavku:  

 

 
1.  Prijedlog dopune:  

kriterij 1.   

Broj uredno izvršenih usluga vođenja projekta na ugovorima o građenju1 sufinanciranih 

sredstvima EU ili sredstvima međunarodnih financijskih institucija (EBRD, World Bank, EIB, i 

sl.) na kojima je stručnjak bio:  

                                                                 
1 Pojam „građenje“ u smislu ovog kriterija ima značenje kako je definirano u čl. 3. st. 1. t. 4. Zakona o gradnji 

(NN 153/13, 20/17, 39/19)  
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a) na poziciji voditelja projekta ili kao osoba odgovorna za vođenje projekta2 12 mjeseci 

ili više, ako se radi o projektima koji su još uvijek u tijeku provedbe ili o projektima na kojima 

stručnjak nije cijelo vrijeme trajanja projekta bio na toj poziciji, ili  

b) na poziciji voditelja projekta ili kao osoba odgovorna za vođenje projekta završenog 

projekta, bez obzira na vrijeme (broj mjeseci) trajanja projekta.  

 Objašnjenje:  

Usluga upravljanja projektom na ugovorima o građenju sufinanciranih sredstvima EU (ili 

sredstvima drugih međunarodnih financijskih institucija) sastoji se od svih aktivnosti, poslova 

i zadataka voditelja projekta i tima za upravljanje projektom (razvoj i praćenje plana provedbe 

projekta, upravljanje rizicima, koordinaciju trećih strana, administrativno i tehničko 

upravljanje projektom, podršku tijekom revizija i/ili kontrola, izvještavanje) bez obzira na 

vremensku duljinu trajanja takvog projekta. Prema tome, mišljenja smo da se traženo stručno 

iskustvo može dokazati i svakim završenim projektom, iako je njegovo ukupno trajanje kraće 

od 12 mjeseci. Na složenim projektima koji traju duže od 12 mjeseci stručnjak bi trebao imati 

iskustvo od minim. 12 mjeseci na tom projektu, kao što je to Naručitelj naveo u kriteriju 1, s 

time da se kao potvrde reference priznaju i projekti koji su još uvijek u tijeku, a na kojima je 

stručnjak bio prisutan kao voditelj projekta barem 12 mjeseci.  

Poslovi upravljanja projektom definirani su Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog 

uređenja i gradnje iz 2015. god., a obavezu imenovanja voditelja projekta imaju Investitori koji 

se u smislu propisa kojima se uređuje javna nabava smatraju javnim naručiteljima. U ranijem 

su se razdoblju poslovi upravljanja projektom često provodili i ugovarali kao konzultantske 

usluge Investitoru ili usluge savjetovanja tijekom izgradnje i opremanja građevina. Osim toga, 

privatni investitori nemaju obavezu ugovaranja usluge voditelja projekta, ali poslove koji 

spadaju u opseg poslova upravljanja projektom ugovaraju kao uslugu savjetovanja ili kroz 

pružanje konzultantskih usluga. Kako bi se izbjegla diskriminacija projekata financiranih od 

privatnih investitora, smatramo kako je potrebno dopuniti reference stručnjaka kako je to 

navedeno u dopuni fusnote.   

Odgovor na prijedlog dopune naveden pod točkom 1. 

Naručitelj ne prihvaća primjedbu ili prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta 

za dopunom Dokumentacije o nabavi. Voditelj projekta ključni je stručnjak za pružanje 

usluga koje su predmet ovog postupka nabave i Naručitelju je od iznimne važnosti da 

navedeni stručnjak posjeduje odgovarajuće specifično stručno iskustvo na pružanju 

usluga vođenja projekta na pozicijama kako je navedeno u točki 6.6. Knjige 1. 

Dokumentacije o nabavi i u minimalnom trajanju od 12 mjeseci imajući u vidu da 

predviđeno trajanje usluga upravljanja koje su predmet ovog postupka nabave iznosi 

36 mjeseci. 

                                                                 
2 Osobom odgovornom za vođenje projekta u smislu ove Dokumentacije o nabavi (za sve stručnjake) smatra se 

stručnjak koji je prije donošenja Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, 78/15, 

118/18) obavljao aktivnosti voditelja projekta bez obzira na naziv funkcije (npr. voditelj investicije, predstavnik 

naručitelja, ovlaštenik naručitelja, upravitelj gradnje, projektni menadžer, direktor projekta ili voditelj tima za 

pružanje konzultantskih usluga, odnosno proširenog stručnog nadzora)  
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Naručitelj ne prihvaća primjedbu ili prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta 

naveden u fusnoti jer predmet ovog postupka nabave jesu usluge upravljanja 

projektom, a ne usluge stručnog nadzora. 

 

2. Prijedlog korekcije:  

kriterij 2.   

Broj uredno izvršenih usluga vođenja projekta na ugovorima o građenju komunalnih vodnih 

građevina sukladno FIDIC ili jednakovrijednim uvjetima ugovora na kojima je stručnjak 12 

mjeseci ili više bio na poziciji voditelja projekta ili kao osoba odgovorna za vođenje projekta.   

Objašnjenje:  

U fusnoti Naručitelj objašnjava zbog čega traži iskustvo upravljanja projektom izvedenim 

prema FIDIC modelu ugovaranja (ili jednakovrijednom modelu): „Ovom Dokumentacijom o 

nabavi propisano je minimalno specifično iskustvo ključnih stručnjaka na provedbi usluge 

upravljanja projektom izvedenim prema FIDIC modelima ugovora. Razlog traženju takvog 

iskustva leži u specifičnosti samog Projekta. Naime, predmet ovog upravljanja projektom su 

radovi i usluge koji se ugovaraju prema FIDIC Crvenoj i Žutoj knjizi. FIDIC ugovori su specifični 

jer se radi o međunarodnim obrascima ugovora koji su izrađeni kroz desetljeća iskustva 

Međunarodne federacije inženjera i konzultanata. Nadalje, FIDIC poznaje, postavlja i diktira 

specifičnost i formalnost u ponašanju kod svih sudionika u gradnji (Izvođač, Naručitelj, krajnji 

korisnik, Voditelj projekta, Inženjer itd.). Obzirom na spomenutu specifičnost FIDIC ugovora, 

intencija je javnog naručitelja, a imajući na umu najbolji interes projekta, da subjekti koji će 

sudjelovati u provedbi projekta imaju određeno iskustvo s FIDIC ugovorima ili da imaju iskustva 

na provedbi nadzora kompleksnih projekata koji su izvedeni prema međunarodnim 

standardima i prema međunarodnim obrascima ugovora. Ovdje valja napomenuti kako su 

FIDIC obrasci ugovora često korišteni obrasci u cijelom svijetu, stoga bi slični opći uvjeti bili oni 

obrasci ugovora koji su izdani od strane međunarodnog udruženja ili institucije, koji su često 

korišteni na međunarodnim projektima i koji imaju jednaku vrijednost kao FIDIC ugovori. Pod 

jednakovrijednim uvjetima ugovora smatraju se uvjeti ugovora koji imaju uredno regulirane 

međusobno usklađene procedure postupanja, istaknutu ulogu administratora ugovora koji 

zastupa naručitelja (ekvivalent Inženjera u FIDICovom ugovoru), jasan slijed ugovornih 

procedura, postupke rješavanja sporova i sl.“ Prema tome, iskustvo upravljanja projektom 

izgradnje prema FIDIC (ili jednakovrijednom) modelu ugovaranja ne ovisi o vrsti građevine, pa 

smatramo kako je nepotreban dodatan diskriminirajući uvjet koji se odnosi na ugovore o 

građenju komunalnih vodnih građevina čime se voditelji projekata građenja po FIDIC (ili 

jednakovrijednom) modelu ugovaranja svih ostalih vrsta građevina stavljaju u nepovoljan 

položaj, a Naručitelju se sužuje ponuda kvalitetnih stručnjaka.  

Nadalje, smatramo kako je uvjet vremenskog kriterija od 12 mjeseci također suvišan. Ukoliko 

Naručitelj želi zadržati vremenski kriterij, on bi se trebao objasniti prema prijedlogu 1. dopune: 
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Broj uredno izvršenih usluga vođenja projekta na ugovorima o građenju sukladno FIDIC ili 

jednakovrijednim uvjetima ugovora na kojima je stručnjak bio:  

a) na poziciji voditelja projekta ili kao osoba odgovorna za vođenje projekta3 12 mjeseci 

ili više, ako se radi o projektima koji su još uvijek u tijeku provedbe ili o projektima na kojima 

stručnjak nije cijelo vrijeme trajanja projekta bio na toj poziciji, ili  

b) na poziciji voditelja projekta ili kao osoba odgovorna za vođenje projekta završenog 

projekta, bez obzira na vrijeme (broj mjeseci) trajanja projekta.  

Odgovor na prijedlog korekcije naveden pod točkom 2. 

Naručitelj prihvaća primjedbu zainteresiranog gospodarskog subjekta za brisanjem 

riječi “komunalnih vodnih građevina” u okviru kriterija 2 za bodovanje specifičnog 

stručnog iskustva stručnjaka 1 – voditelj projekta. Naručitelj će navedeno izmijeniti u 

točki 6.6. Knjige 1. Dokumentacije o nabavi. 

Naručitelj ne prihvaća primjedbu zainteresiranog gospodarskog subjekta kojim se traži 

brisanje ili izmjena vremenskog kriterija pružanja usluga vođenja projekta u okviru 

kriterija 2 za bodovanje specifičnog stručnog iskustva stručnjaka 1 – voditelj projekta.  

Voditelj projekta ključni je stručnjak za pružanje usluga koje su predmet ovog postupka 

nabave i Naručitelju je od iznimne važnosti da navedeni stručnjak posjeduje 

odgovarajuće specifično stručno iskustvo na pružanju usluga vođenja projekta na 

ugovorima o građenju sukladno FIDIC ili jednakovrijednim uvjetima ugovora na kojima 

se stručnjak 12 mjeseci ili više bio na poziciji voditelja projekta ili kao osoba odgovorna 

za vođenje projekta.  

3. Prijedlog dodatnog kriterija:  

Kriterij 3. Razina dokaza o potrebnim znanjima Stručnjaka iz područja upravljanja projektom   

Rb. 

kriterija  
Specifično iskustvo stručnjaka 1: Voditelj projekta – opis kriterija  Bodovi  

3.  

Dokazivanje temeljem:  

• obrazovnih programa koji osiguravaju potrebna znanja iz 

upravljanja projektima ili  

• posjedovanjem IPMA Level D certifikata ili  

• posjedovanjem PMI CAPM certifikata  

0  

                                                                 
3 Osobom odgovornom za vođenje projekta u smislu ove Dokumentacije o nabavi (za sve stručnjake) smatra se 

stručnjak koji je prije donošenja Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, 78/15, 

118/18) obavljao aktivnosti voditelja projekta bez obzira na naziv funkcije (npr. voditelj investicije, predstavnik 

naručitelja, ovlaštenik naručitelja, upravitelj gradnje, projektni menadžer, direktor projekta ili voditelj tima za 

pružanje konzultantskih usluga, odnosno proširenog stručnog nadzora)  
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Dokazivanje temeljem:  

• posjedovanjem IPMA Level C certifikata ili  

• posjedovanjem PMI PMP certifikata  

5  

Dokazivanje temeljem:  

• posjedovanjem IPMA Level A ili Level B certifikata ili  

• posjedovanjem PMI PgMP ili PMI PfMP ili PMI-ACP certifikata  

10  

 

Objašnjenje:  

U točki 7.23. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili 

stručnim pravilima, Naručitelj detaljno opisuje zakonom propisane uvjete za voditelja 

projekta - fizičku osobu. Minimalni zakonom propisani uvjeti stoga ne dobivaju 

dodatne bodove po ovom kriteriju. Međutim, s obzirom na procijenjenu vrijednost 

predmeta nabave, ozbiljnost i složenost projekta i usluge koja je predmet ovog 

postupka javne nabave, mišljenja smo da bi Naručitelj trebao u kriterijima dodatno 

bodovati razinu stečenog certifikata voditelja projekta čime se nedvojbeno jamči 

njegova stručnost i stečene kompetencije upravljanja projektom. Kao primjer 

navodimo strukturu kompetencija IPMA certifikata4:  

o IPMA certifikat razine D „Certificirani suradnik u upravljanju projektima“ – 

ovjerava  da vlasnik certifikata ima široko znanje o upravljanju projektom te da  

može raditi u projektom timu.  

o IPMA certifikat razine C „Certificirani voditelj projekta“ – ovjerava da vlasnik 

certifikata ima kompetencije voditelja projekta u okviru umjereno složenog 

projektnog okruženja unutar organizacije.  

o IPMA certifikat razine B „Certificirani stariji voditelj projekta (ili programa ili 

portfelja)“ – ovjerava da vlasnik certifikata ima kompetencije voditelja projekta 

(ili program ili portfelja, ovisno za što je certifikat izdan) u složenom projektom 

okruženju unutar organizacije.  

o IPMA certifikat razine A „Certificirani direktor projekta (ili programa ili 

portfelja)“ – ovjerava da vlasnik certifikata ima kompetencije direktora projekta 

(ili program ili portfelja, ovisno za što je certifikat izdan) i da djeluje u vrlo 

složenom projektnom okruženju koje ima strateški utjecaj na organizaciju. 

 

Odgovor na prijedlog uvođenja dodatnog kriterija naveden pod točkom 3. 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za uvođenjem 

dodatnog kriterija kojim bi se dodatno bodovala razina stečenog certifikata voditelja 

projekta jer bi navedeni zahtjev mogao imati odvračajući učinak na potencijalne 

ponuditelje i bio bi u suprotnosti s temeljnim načelima javne nabave. 

                                                                 
4 http://capm.hr/ipma-certifikacija-i-recetifikacija/struktura-certifikata-i-sposobnosti/, preuzeto 29.5.2019.  
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o SPECIFIČNO STRUČNO ISKUSTVO STRUČNJAKA 3: Tehnički stručnjak (IS.3)   

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru ovog kriterija je 20 

bodova.  Stručna kvalifikacija Stručnjaka 3 se određuje dodjelom bodova sukladno 

tablici u nastavku:  

 

 
 

4. Prijedlog izmjene:  

 

Rb.  

kriterija  
Specifično iskustvo stručnjaka 3: Tehnički stručnjak   Kriterij  Bodovi  

1.   

Broj uredno izvršenih usluga vođenja projekta na ugovorima o 

građenju sukladno FIDIC ili jednakovrijednim uvjetima ugovora 

na kojima je stručnjak bio:  

a) na poziciji voditelja projekta ili kao osoba odgovorna 

za vođenje projekta ili zamjenik voditelja projekta ili suradnik 

voditelja projekta  6 mjeseci ili više, ako se radi o projektima 

koji su još uvijek u tijeku provedbe ili o projektima na kojima 

stručnjak nije cijelo vrijeme trajanja projekta bio na toj 

poziciji, ili  

b) na poziciji voditelja projekta ili kao osoba odgovorna 

za vođenje projekta ili zamjenik voditelja projekta ili suradnik 

voditelja projekta završenog projekta, bez obzira na vrijeme 

(broj mjeseci) trajanja projekta.  

1-2  5  

3-4  10  

5 i više  15  

  UKUPNO MAX    15  

 

Objašnjenje:  

Objašnjenje je sukladno objašnjenju za 2. prijedlog korekcije kod kriterija za 

SPECIFIČNO STRUČNO ISKUSTVO STRUČNJAKA 1: Voditelj projekta, uz vremenski rok 

od 6 mjeseci kojeg je Naručitelj postavio za ovaj kriterij.  
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Odgovor na prijedlog izmjene naveden pod točkom 4. 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom 

vremenskog kriterija u okviru kriterija za odabir ponude u odnosu na stručnjaka 3 – 

tehnički stručnjak. Tehnički je stručnjak uz voditelja projekta i stručnjaka za provedbu 

ugovora o bespovratnim sredstvima ključan u uspješnom pružanju i izvršenju usluga 

upravljanja projektom koje su predmet postupka nabave. Uz to, tehnički stručnjak 

pruža podršku voditelju projekta u upravljanju, praćenju i koordinaciji provedbe 

projekta u svakodnevnim aktivnostima. Slijedom navedenog, potrebno je da tehnički 

stručnjak posjeduje odgovarajuće specifično stručno iskustvo kako je traženo u točki 

6.6. Knjige 1. Dokumentacije o nabavi u trajanju od minimalno 6 mjeseci imajući u vidu 

da predviđeno trajanje usluga upravljanja koje su predmet ovog postupka nabave 

iznosi 36 mjeseci. 

   

5.  Prijedlog izmjene:  

Naručitelj je kriterijima dao sljedeći relativni značaj:  

 

 
 

Predlažemo promjenu težina kriterija prema sljedećoj tablici:  

 

Oznaka  KRITERIJ  POSTOTAK  
BROJ  

BODOVA  

CJ  CIJENA PONUDE       

IS  SPECIFIČNO STRUČNO ISKUSTVO STRUČNJA (1-3)  70 %  70  

IS.1  SPECIFIČNO STRUČNO ISKUSTVO STRUČNJAKA 1  40 %  40  

IS.2  SPECIFIČNO STRUČNO ISKUSTVO STRUČNJAKA 2  15 %  15  

IS.3  SPECIFIČNO STRUČNO ISKUSTVO STRUČNJAKA 3  15 %  15  

  MAKSIMALAN BROJ BODOVA  100 %  100  

   

Rb. 

kriterija  
Specifično iskustvo stručnjaka 1: Voditelj projekta   Kriterij  Bodovi  

1.   
Broj uredno izvršenih usluga vođenja projekta na ugovorima o 

građenju  sufinanciranih sredstvima EU ili sredstvima 

1-2   5  

3-4   10  
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međunarodnih financijskih institucija (EBRD, World Bank, EIB, i sl.) 

na kojima je stručnjak bio:  

a) na poziciji voditelja projekta ili kao osoba odgovorna za 

vođenje projekta  12 mjeseci ili više, ako se radi o projektima koji 

su još uvijek u tijeku provedbe ili o projektima na kojima stručnjak 

nije cijelo vrijeme trajanja projekta bio na toj poziciji, ili  

b) na poziciji voditelja projekta ili kao osoba odgovorna za 

vođenje projekta završenog projekta, bez obzira na vrijeme (broj 

mjeseci) trajanja projekta.  

5 i više  15  

2.   

Broj uredno izvršenih usluga vođenja projekta na ugovorima o 

građenju sukladno FIDIC ili jednakovrijednim uvjetima ugovora na 

kojima je stručnjak bio:  

a) na poziciji voditelja projekta ili kao osoba odgovorna za 

vođenje projekta  12 mjeseci ili više, ako se radi o projektima koji 

su još uvijek u tijeku provedbe ili o projektima na kojima stručnjak 

nije cijelo vrijeme trajanja projekta bio na toj poziciji, ili  

b) na poziciji voditelja projekta ili kao osoba odgovorna za 

vođenje projekta završenog projekta, bez obzira na vrijeme (broj 

mjeseci) trajanja projekta.  

1   5  

2  10  

3 i više  15  

3.  

Dokazivanje kompetencija voditelja projekta:  

• posjedovanjem IPMA Level C certifikata ili  

• posjedovanjem PMI PMP certifikata  
  5  

Dokazivanje kompetencija voditelja projekta:  

• posjedovanjem IPMA Level A ili Level B certifikata ili  

• posjedovanjem PMI PgMP ili PMI PfMP ili PMI-ACP 

certifikata  

  10  

  UKUPNO MAX    40  

 

Rb. 

kriterija  

Specifično iskustvo stručnjaka 2: Stručnjak za provedbu 

ugovora o bespovratnim sredstvima   
Kriterij  Bodovi  

1.   

Broj uredno izvršenih usluga na provedbi ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava sufinanciranih EU sredstvima na 

kojima je stručnjak bio zadužen za financijsko praćenje 

Ugovora i za praćenje usklađenosti aktivnosti s odredbama 

Ugovora i pravilima EU sufinanciranja   

1-4   5  

5-9   10  

10 i više  15  

  UKUPNO MAX    15  

 

Rb. 

kriterija  
Specifično iskustvo stručnjaka 3: Tehnički stručnjak   Kriterij  Bodovi  

1.   
1-2  5  

3-4   10  
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Broj uredno izvršenih usluga vođenja projekta na ugovorima o 

građenju sukladno FIDIC ili jednakovrijednim uvjetima ugovora 

na kojima je stručnjak bio:  

a) na poziciji voditelja projekta ili kao osoba odgovorna 

za vođenje projekta ili zamjenik voditelja projekta ili suradnik 

voditelja projekta  6 mjeseci ili više, ako se radi o projektima 

koji su još uvijek u tijeku provedbe ili o projektima na kojima 

stručnjak nije cijelo vrijeme trajanja projekta bio na toj poziciji, 

ili  

b) na poziciji voditelja projekta ili kao osoba odgovorna 

za vođenje projekta ili zamjenik voditelja projekta ili suradnik 

voditelja projekta završenog projekta, bez obzira na vrijeme 

(broj mjeseci) trajanja projekta.  

5 i više  15  

  UKUPNO MAX    15  

 

Objašnjenje:  

S obzirom na ulogu i značaj funkcije voditelja projekta na ovom složenom projektu, 

mišljenja smo da je potrebno dodatnim kriterijem osigurati odabir najkompetentnije 

osobe. Dodatnim se bodovima ujedno ostvaruje i potrebna distinkcija  u odnosu na 

ostale stručnjake. Također je potrebno ujednačiti sustav bodovanja za stručnjaka 2 i 

stručnjaka 3. Naime, ako voditelj projekta ima razine bodovanja 5, 10 i 15 bodova po 

prva dva kriterija, potrebno je isti način bodovanja primijeniti i na stručnjake 2 i 3 

(umjesto dosadašnjih razina 5, 10 i 20 bodova promijeniti u 5, 10 i 15 bodova).  

 

Odgovor na prijedlog izmjene naveden pod točkom 5. 

Naručitelj ne prihvaća primjedbu zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom 

težine kriterija. Naručitelj je težinu kriterija odredio sukladno odredbama ZJN 2016 i 

sukladno važnosti pojedinog podkriterija u okviru kriterija kojim se određuje specifično 

stručno iskustvo stručnjaka. 

 

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

prihvaća se) 

Odgovori na primjedbu ili prijedlog dani su ispod svakog pojedinog prijedloga i 

označeni plavom bojom. 

 

9. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA NEPRIHVAĆANJA PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 

Molimo vidjeti točku 7. ovog Izvješća. 

 

 

 



 
 

11 
 

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/javna-nabava/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/javna-nabava/prethodna-analiza-trzista/
http://www.viozz.hr/

