
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LIŽNJAN-LISIGNANO 

Klasa: 361-01/19-01/18 

URBROJ: 2168/03-05-19-9 

Ližnjan-Lisignano, 06. kolovoz 2019. godine 

 

Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) 

i članka 10. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i 

analizi tržišta u javnoj nabavi NN 101/2017) utvrđuje se slijedeće: 

I Z V J E Š Ć E 

O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM 

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

1. 

Naziv i OIB javnog 
naručitelja: 

OPĆINA LIŽNJAN-LISIGNANO, Krasa 7, 52204 Ližnjan, 
OIB: 06978590361 

Evidencijski broj 
nabave: 

MV-71-19 

Naziv predmeta 
nabave o kojem je 
provedeno 
savjetovanje: 

Izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjanu 

Objava prethodnog 
savjetovanje je 
provedena u: 

Na internet stranicama Naručitelja Općine Ližnjan-Lisignano 
(www.liznjan.hr) i u Elektroničkom oglasniku javne nabave 
(www.eojn.nn.hr) – prethodna savjetovanja 

Datum početka 
prethodnog 
savjetovanja: 

29.07.2019. godine 

Datum završetka 
prethodnog 
savjetovanja: 

05.08.2019. godine 

Cilj i glavne teme 
prethodnog 
savjetovanja: 

U skladu s člankom 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi 
(„Narodne novine“ broj 120/16) Naručitelj je prije pokretanja 
otvorenog postupka javne nabave za izgradnju dječjeg 
vrtića u Ližnjanu, stavio na prethodno savjetovanje sa 
zainteresiranim gospodarskim subjektima predmet nabave, 
tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir 
gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude, posebne 
uvjete za izvršenje ugovora. 
U postupku prethodnog savjetovanja objavljen je Nacrt 
cjelokupne dokumentacije o nabavi, tehnička dokumentacija 
i troškovnik. 

http://www.liznjan.hr/
http://www.eojn.nn.hr/


Cilj prethodnog savjetovanja je bio uključiti što više 
gospodarskih subjekata u davanje stručnih prijedloga za 
povećanje kvalitete nacrta dokumentacije o nabavi, čime se 
utječe i na smanjenje mogućnosti dobivanja žalbi na 
dokumentaciju o nabavi. 

Navod je li tijekom 
prethodnog 
savjetovanja 
naručitelj održao 
sastanak s 
zainteresiranim 
gospodarskim 
subjektima 

Tijekom provedenog prethodnog savjetovanja Naručitelj 
nije održao sastanak. 

Tekst primjedbe ili 
prijedloga, koji je 
upućen naručitelju 
putem EOJN, bez 
navođenja podataka 
o gospodarskom 
subjektu 

Nije bilo 

Odgovor na 
primjedbu ili prijedlog 
(prihvaća 
se/djelomično se 
prihvaća/ne prihvaća 
se). 

Nije bilo 

 

Napomena: U vremenu trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna 

primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na Nacrt prijedloga dokumentacije o nabavi 

Izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjanu. Izvještaj o provedenom savjetovanju objaviti će se 

na Internet stranicama Općine Ližnjan-Lisignano i u EOJN RH. 

 

STRUČNO POVJERENSTVO 

        ZA JAVNU NABAVU 


