
Na temelju članka 198., stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), javni 

naručitelj Grad Novi Vinodolski, nastavno na Nacrt dokumentacije o nabavi za predmet nabave 

odabira privatnog partnera za financiranje, obnovu, održavanje i upravljanje građevinama javne 

rasvjete po modelu javno-privatnog partnerstva objavljuje 

 

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM 

PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA 
 

Dana 6. ožujka 2017. godine Grad Novi Vinodolski je na svojim internetskim stranicama objavio 

obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Nacrt 

dokumentacije o nabavi, tehničke i ostale zahtjeve za odabira privatnog partnera za financiranje, 

obnovu, održavanje i upravljanje građevinama javne rasvjete po modelu javno-privatnog partnerstva. 

 

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, koje je trajalo 5 (pet) 

dana računajući od dana objave obavijesti na internetskim stranicama naručitelja, svoje primjedbe i 

prijedloge putem elektroničke pošte dostavili su sljedeći gospodarski subjekti: 

 

- Petrol d.o.o., Zagreb, dana 10. ožujka 2017. godine 

 

Javni naručitelj daje sljedeće izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim 

primjedbama i prijedlozima: 
 

1. U tehničkim i ostalim zahtjevima navodi se slijedeće: 

a. u poglavlju 2 i poglavlju 8.2 navodi se iznos najvećeg smanjenja snage ukoliko rasvjetna 

klasa nije određena u Tablici 3. i to do 55% (za natrijeve i metalohalogene HID svjetiljke) 

odnosno do 75% (za živine HID svjetiljke). 

 

U tehničkim i ostalim zahtjevima, poglavlje 3.1 navodi se zahtjev za ukupnu učinkovitost 

svjetiljke od najmanje 100lm/W. S obzirom na tehnički napredak LED svjetiljki smatramo da 

je u cilju optimalnog tehničkog rješenja koje uključuje minimalnu potrošnju energije potrebno 

korigirati iznose.  

  

Predlažemo da  zahtjev za najveće smanjenje snage bude do 70% (za natrijeve i 

metalohalogene HID svjetiljke) odnosno do 90% (za živine HID svjetiljke) uz zadovoljenje 

uvjeta da se ne pogorša postojeće osvjetljenje površine. 

 

Javni naručitelj će djelomično uvažiti prijedlog gospodarskog subjekta. Primarni cilj osiguranja 

zadovoljavajuće rasvijetljenosti na navedenim lokacijama (manjih križanja, jedinične svjetiljke 

u prostoru i sl.) uz činjenicu da rasvjetne klase nisu definirane na svega oko 10% rasvjetnih 

mjesta (uglavnom jedinične orijentacijske rasvjete) je kvalitetna javna usluga. U skladu sa 

iskazanim, iznos najvećeg smanjenja snage ukoliko rasvjetna klasa nije određena u Tablici 3. 

iznosi 70% (za natrijeve i metalohalogene HID svjetiljke) odnosno do 85% (za živine HID 

svjetiljke). Uzimajući u obzir navedeno uskladit će se Dokumentacija o nabavi. 

 

2. U tehničkim i ostalim zahtjevima navodi se slijedeće: 
b. U poglavlju 3.1. Tehnički zahtjevi za cestovne svjetiljke navodi se zahtjevi za: 

 

‒ otpornost na udare IK10 

 

Zahtijevana klasa se prvenstveno koristi u industriji kod težih uvjeta rada. IK10 se ne 

upotrebljava u cestovnoj rasvjeti, pogotovo ne za svjetiljke na stupovima višim od 4 m. 

Renomirani proizvođači ne nude ovakvu zaštitu cestovnih svjetiljki. 

  



Predlažemo da se zahtjev za otpornost na udarce korigira na IK08 u skladu s dobrom praksom 

i uvjetima rada cestovnih svjetiljki u Gradu Novom Vinodolskom te smanjenjem investicije i 

troškova održavanja tijekom i nakon ugovora o JPP-u. 

 

Javni naručitelj zadržava odrednice kao je definirao u tehničkim i ostalim zahtjevima. 

Otpornost na udare određuje se u skladu sa uvjetima okoline opreme. Grad Novi Vinodolski 

lokacijski je smješten na nepovoljnom području sa aspekta vremenskih uvjeta te je često izložen 

olujnim vjetrovima (eolskim naprezanjima stupova i svjetijki te su isti izloženi raznim udarima 

predmeta i čestica). Zbog loših iskustava sa opremom i problema u održavanju uzrokovanih 

olujnim nevremenima i jakim vjetrovima zahtjeva se visoka klasa otpornosti na udare IK10 u 

cilju postizanja otpornosti i dugotrajnosti opreme (i nakon isteka ugovora). Na tržištu postoje 

razni proizvođači koji mogu zadovoljiti traženi uvjet.  

 

 

‒ životni vijek uz L80/B10 minimalno 100.000 sati rada pri temp. od 40°C 

 

Predlažemo da se životni vijek definira u skladu s IEC normom odnosno u odnosu na 

temperaturu okoliša od 25°C. 

 

Javni naručitelj zadržava odrednice kao je definirao u tehničkim i ostalim zahtjevima. Kriterij 

je definiran u skladu sa IEC normom koja se odnosi na premetni tehnički zahtjev, u skladu sa 

dodatkom A predmetne norme. Gospodarski subjekt predlaže umanjenje tehničkog zahtjeva za 

opremu što za Naručitelja nije prihvatljivo. Ponuditelji moraju iskazati odnosno dostaviti 

valjani dokaz proizvođača (npr. ovjerenu izjavu ili specifikaciju) opreme da ponuđeni proizvod 

zadovoljava traženi uvjet životni vijeka uz kriterij L80/B10 pri navedenoj temperaturi. 
 

 

‒ radna temperatura -35 / +40 °C 

 

Temperatura okoliša kod rada svjetiljke u najnepovonjijem periodu, ljeti od 21-22h kada 

svjetiljke rade ne prelaze 35°C te ih na taj način renomirani proizvođači u pravilu testiraju.  

 

Predlažemo da se zahtjev za radnom temperaturom uskladi s uvjetima rada odnosno na -

35°C/+35°C kako bi ponuditelji mogli troškovno optimirati rješenja uz zadovoljenje realnih 

uvjeta rada. 

 

Javni naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te uzimajući u obzir navedeno 

uskladit će se Dokumentacija o nabavi. 
 

‒ materijal leća PMMA 

 

Jednakovrijedno tehničko rješenje sustava optike kod LED svjetiljki je upotreba leća od 

polikarbonata i zaštita od ravnog kaljenog stakla. 

  

Predlažemo da se zahtjev za materijal leća dopuni sa materijal leća polikarbonat sa zaštitom od 

ravnog kaljenog stakla kako bi se osigurao veći izbor svjetiljki i najmanje jednako kvalitetno 

rješenje.  

 

Javni naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te uzimajući u obzir navedeno 

uskladit će se Dokumentacija o nabavi. 

 

‒  U poglavlju 3.1 s prvo propisuju zahtjevi za ponuđene cestovne svjetiljke. Nakon toga se 

kao dokazi kvalitete za deklarirani životni vijek traže izjave za svjetlosni izvor i svjetiljke dok 

se u nastavku kao dokaz kvalitete navodi izjava o sukladnosti i dokaz o trajnosti svjetiljke ili 

LED modula i predspojne naprave.  



 

Životni vijek (cjelokupne) svjetiljke i životni vijek LED modula i predspojne naprave (dio 

komponenti) ne moraju nužno biti jednaki. 

 

Dokaz kvalitete Naručitelj propisuje među ostalim i kako bi minimizirao troškove održavanja 

nakon završetka ugovora o JPP-u. U tu svrhu potrebno je jednoznačno odrediti na što se dokaz 

kvalitete odnosi. 

 

Predlažemo da se životni vijek propiše za svjetiljku kako je i navedeno u početnom dijelu 

poglavlja 3.1., a ne za pojedine dijelove svjetiljke kako se navodi u nastavku istog poglavlja. 

 

Javni naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Za javnog naručitelja je prihvatljivo 

sljedeće: dugovječnost, odnosno deklarirani životni vijek svjetiljke (traženo minimalno 100.000 

sati, sa minimalno 80% svjetlosnog toka pri temperaturi od 40 C) dokazivat će se izvornim 

dokazima kvalitete ponuđene opreme. Dokazima kvalitete u ovom smislu smatraju se izjave o 

sukladnosti proizvoda i dokumentacija proizvođača o deklariranom životnom vijeku uz kriterij 

L80/B10. Svjetlosni izvor i svjetiljke moraju odgovarati svim navedenim tehničkim zahtjevima i 

specifikacijama. Uzimajući u obzir navedeno uskladit će se Dokumentacija o nabavi. 

 

 

1. U tehničkim i ostalim zahtjevima navodi se slijedeće: 
 

c. U dijelu Specifikacija robe, radova i usluga koje se isporučuju u fazi građenja navodi se * 

mogućnost upravljanja i regulacije 1-10VDC, DALI. 

 

S obzirom na tehnički napredak komponenti LED svjetiljki (drivera) i postizanja dodatnih 

ušteda s regulacijom svjetlosnog toka predlažemo da se navedeni zahtjev izmjeni u * 

mogućnost upravljanja i regulacije 1-10VDC ili DALI ili samostalna automatska redukcija. 

 

Javni naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta (uz uvijet maksimalne regulacije u 

smislu umanjenja potrošnje do 32% u odnosu na potrošnju bez regulacije) te uzimajući u obzir 

navedeno uskladit će se Dokumentacija o nabavi. 
 

 

U dokumentaciji o nabavi za Odabir privatnog partnera za financiranje, obnovu, održavanje i 

upravljanje građevinama javne rasvjete po modelu javno-privatnog partnerstva, 

naručitelj:Grad Vinodolski, evidencijski broj nabave: 01-2017-VN navedeno je da se 

gospodarski subjekt može u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata 

radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta i to ekonomske i 

financijske sposobnosti te tehničke i stručne sposobnosti bez obzira na pravnu prirodu njihova 

međusobna odnosa. 

 

Naručitelj u skladu s gore navedenim propisuje da je gospodarski subjekt dužan priložiti 

potpisanu i ovjerenu od strane javnog bilježnika Izjavu o stavljanju resursa na raspolaganje ili 

Ugovor/sporazum o poslovnoj/tehničkoj suradnji iz kojeg je vidljivo koji se resursi 

međusobno ustupaju. 

 

Smatramo da je naručitelj pooštrio dokaze, odnosno način na koji gospodarski subjekt 

dokazuje da će imati potrebne resurse na raspolaganju i to u vidu ovjerene kod javnog 

bilježnika Izjave o ustupanju resursa. 

 

Članak 274. Zakona o javnoj nabavi propisuje da gospodarski subjekt koji se oslanja na 

sposobnost drugih subjekata mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju 

potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će 

te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. 



 

Dakle, iz navedenog članka proizlazi da je gospodarski subjekt obvezan dokazati da će imati 

na raspolaganju sve potrebne resurse, ali na koji će način to dokazati, ostavljeno je na odluku 

samom gospodarskom subjektu.  

 

Iz svega navedenoga, smatramo da zahtjev da Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje bude 

ovjerena kod javnog bilježnika nije u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi NN120/16, kao ni to 

da javni naručitelj propisuje da se kao dokaz dostave Izjava ili Ugovor /Sporazum o poslovno 

tehničkoj suradnji. 

 

Nadalje, u pododjeljku 2. članku 264. stavku 3. navedeno je da se gospodarski subjekt, 

sukladno pododjeljku 5. odjeljku C. može osloniti na bilo koji odgovarajući način na 

sposobnost drugih subjekata kako bi javnom naručitelju dokazao da raspolaže potrebnim  

resursima. 

 

Javni naručitelj djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta u dijelu koji se odnosi na 

ovjeru Izjave ili Ugovora/sporazuma kod javnog bilježnika. 

Naručitelj, međutim, ostaje kod odredbi kojima se za dokaze ekonomskih i financijskih  te  

tehničkih i stručnih sposobnosti traži Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje ili 

Ugovor/sporazum o poslovnoj/tehničkoj suradnji iz kojeg je vidljivo koji se resursi međusobno 

ustupaju. Nadalje naručitelj će dodatno u slučaju oslanjanja na ekonomsku i financijsku 

sposobnost drugih subjekata tražiti solidarnu odgovornost istih za izvršenje ugovora, a kako je 

to predviđeno člankom 276. ZJN 2016, a isto tako u slučaju oslanjanja na sposobnosti drugih 

subjekata u dokazivanju sposobnosti vezanih uz obrazovne i stručne kvalifikacije (članak 268. 

st. 1. t. 8 ZJN 2016) naručitelj će tražiti da ti subjekti izvedu te radove (članak 273. st.2 ZJN 

2016).  

Naime, primjenom načela transparentnosti i načela jednakog tretmana, a koja su načela po 

pravnoj snazni iznad ostalih odredbi zakona, naručitelj je dužan osigurati da svi gospodarski 

subjekti na potpuno jednak, ravnopravan i unaprijed poznat način sudjeluju u postupku javne 

nabave, odnosno u ovom slučaju na jednak i unaprijed poznat način dokazuju ekonomsku i 

financijsku sposobnosti te tehničku i stručnu sposobnost za izvršenje ugovora.  

Iako pododjeljak 5. (članci 273. do 278. ZJN 2016) ne precizira vrstu dokaza naručitelj smatra 

da to ne znači da gospodarski subjekti samoinicijativno odlučuju o načinu dokazivanja, već da 

shodnom primjenom članka 264. st. 1. ZJN 2016-a naručitelj ima pravo i obvezu propisati vrstu 

dokaza. 

Uzimajući u obzir navedeno uskladit će se Dokumentacija o nabavi. 

 


