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PREDMET: Javno nadmetanje – Nabava radova na rekonstrukciji i izgradnji potpornih 

zidova dječjeg vrtića „Pčelica“, evidencijski broj nabave: E-MV 02/16 

 

Zainteresirani gospodarski subjekt koji je preuzeo dokumentaciju za nadmetanje, dana 08. 

srpnja 2016. uputio je zahtjev pisanim putem za pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje. 

 

UPIT:  

„Molimo objašnjenje koji se tiču sljedećih poglavlja i točaka dokumentacije za nadmetanje: 

 

I. 4.1.2. Ovlaštenje za voditelja građenja 

Temeljem navedene točke natječajne dokumentacije, Ponuditelj mora dokazati da 

ima zaposlenog barem jednog ovlaštenog voditelja građenja kako bi dokazao svoju 

poslovnu sposobnost. 

 

Mišljenja smo  da se temeljem čl. 72. st. 4. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, 

ovlaštenjem za voditelja građenja dokazuje stručna sposobnost Ponuditelja te točka 

4.1.2. spada u poglavlje 4.2 (Uvijeti tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja te 

dokumenti kojima dokazuju sposobnost) , a ne u poglavlje 4.1. „Pravna i poslovna 

sposobnost“ 

 

Naime čl. 72. st. 4 točka 3 Zakona po javnoj nabavi glasi: 

Tehnička i stručna sposobnost za izvršenje ugovora o javnoj nabavi može se , 

ovisno o prirodi, količini, važnosti i namjeni radova, dokazati s jednim ili više 

sljedećih  dokaza :  

- Obrazovne i stručne kvalifikacije izvođača radova i / ili osoba njegova 

voditeljskog kadra, a posebice osobe ili osoba odgovornih za izvođenje 

radova. 

 

Stoga predlažemo da se natječajni zahtjev za ovlaštenjem za voditelja građenja 

premjesti iz točke 4.1.2 u poglavlje 4.2. natječajne dokumentacije koji se odnosi na 

stručnu sposobnost. 

 

II. Osim navedenog pod točkom I., ovim putem ukazujemo javnom Naručitelju  da se 

u dokumentaciji nalaze dva različita zahtjeva pod oznakom 4.1.2., stoga 

predlažemo da se navedena omaška ispravi. 

 

III. 4.2. Uvijeti tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja  

 

U natječajnoj dokumentaciji, u navedenom poglavlju, nije navedena odredba čl.72. 

st. 6. Zakona o javnoj nabavi pa nas zanima da li se citirana odredba primjenjuje u 

ovom postupku javne nabave. 



IV. 4.3. Financijska sposobnost 

 

U natječajnoj dokumentaciji, u navedenom poglavlju, nije navedena odredba čl. 71 

st. 2. Zakona u javnoj nabavi pa nas zanima da li se citirana odredba  primjenjuje u 

ovom  postupku javne nabave.“ 

 

 

ODGOVOR: 

 

I. Budući da se u  praksi postupaka javne nabave točka o traženju ovlaštenog 

voditelja građenja stavlja podjednako i u pravnu i poslovnu sposobnost kao i u 

tehničku i stručnu, javni naručitelj je mišljenja da zahtjev zainteresiranog 

gospodarskog subjekta ne mora uvažiti jer to ne smatra bitnim za tijek postupka. 

Za javnog naručitelja je bitno da se tražena Potvrda o upisu u odgovarajući imenik 

Komore ( ne starija od 3(tri) mjeseca od dana slanja Poziva na nadmetanje) uredno 

dostavi.  

 

II. Javni naručitelj zahtjeva Potvrdu o upisu u odgovarajući imenik Komore   kao 

dokaz da ima zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja građevinske ili 

arhitektonske struke, stoga smatra da je to jedini zahtijev koji traži. Naručitelj će 

navedenom Potvrdom podrazumijevati da je voditelj građenja za kojeg je potvrda 

dostavljena ujedno i zaposlenik ponuditelja. 

 

III.  i        IV.      Javni naručitelj je u točki 6.9. Završne odredbe Dokumentacije za 

nadmetanje naglasio da se za sve što nije regulirano Dokumentacijom za 

nadmetanje primjenjuju Odredbe Zakona o javnoj nabavi, Uredbe o objavama 

javne nabave i Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za 

nadmetanje i ponudama. Iz toga proizlazi da, iako odredbe čl.71. st.2 i  čl.72. st.6 

Zakona o javnoj nabavi nisu citirane, one se primjenjuju u ovom postupku javne 

nabave. 

 

 

Ovlašteni predstavnici naručitelja  

 

 

 

 


