
                              
 

                                                                                       

R E P U B L I K A  H R V A T S K A 

 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

  

  

Stručna služba Skupštine i župana – Tajništvo 

Šibenik, 8. lipnja  2017. 
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Javni naručitelj Šibensko-kninska županija je 31. svibnja 2017. godine objavio na službenim 

stranicama  dokumentaciju o nabavi lož ulja za grijanje osnovnih i srednjih škola 

kojima  je Šibensko-kninska županija osnivač za školsku godinu 2017./2018. i 2018./2019. 

U ostavljenom roku od pet dana je zaprimljen  jedan prijedlog zainteresiranog gospodarskog 

subjekta za izmjenom predložene dokumentacije o nabavi . 

 

 

PRIJEDLOG 
 
Nastavno na objavljenu dokumentaciju  predlažemo  izmjene kako slijedi: 

1. Predlažemo izmjenu točke 6.2.Način određivanja cijene ponude sukladno prijedlogu iz privitka. 
Navedeni prijedlog (način formiranja cijene + troškovnik) je transparentan, ne ostavlja prostor za 
moguću buduću manipulaciju cijena na štetu Naručitelja čime se od mogućih oštećenja štiti i državni 
proračun, u skladu je sa Zakonom o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 19/14) te ga već koristi veliki 
broj Naručitelja, pogotovo u nabavama velike vrijednosti. Smatramo da bi predloženi način bio u 
najboljem interesu Naručitelja.  

 
 
NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE, TROŠKOVNIK  
 
U troškovnik gospodarski subjekt upisuje jediničnu cijenu za plinsko ulje EURO LUEL  uz uporabu 
Platts kotacije i tečaja  važećeg samo na dan   ____________2017 izračunatu prema sljedećoj 
jednadžbi :   
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o PC = prodajna cijena u HRK/l (tri decimalna mjesta);  

o CIF Med = srednja dnevna burzovna cijena naftnih derivata u USD/t objavljena u 'Platt’s European 
Marketscan';  



o T = srednji dnevni tečaj u HRK/USD (šest decimalnih mjesta) koji objavljuje Hrvatska narodna 
banka za dan za koji je objavljena srednja dnevna burzovna cijena naftnih derivata (CIF Med);  

o i = dnevni podaci: i=1, 2, 3, ..., n;  

o n = broj objavljenih srednjih dnevnih burzovnih cijena naftnih derivata (CIF Med) unutar 
obračunskog razdoblja;  

o ρ = gustoća naftnog derivata (ρ=0,845 kg/l za plinska ulja);  

o P = premija prodavatelja (izražena u HRK/l na tri decimalna mjesta)  

o Na cijenu se dodaju iznosi za trošarine i PDV, u skladu sa zakonskim aktima  
 
 
Promjena cijena: Cijene naftnih derivata mijenjaju se svakih sedam (7) dana. Dan primjene novih 
cijena naftnih derivata je utorak u 0,01 sati. Cijene naftnih derivata obračunavaju se posljednjeg 
radnog dana koji prethodi danu primjene (dan obračuna).  
 
U koliko ponuda ponuditelj bude odabrana na natječaju/tenderu za daljnje izračunavanje cijene se koriste prosjek 

prosjeka dnevnih umnožaka srednje vrijednosti kotacija objavljenih u »PLATT's EUROPEAN 

MARKETSCAN« na paritetu CIF Med (Genova/Lavera), Gasoil 0.1% ( za EURO LUEL) i srednjeg tečaja HNB 

HRK/USD, objavljene u tjednu koji prethodi tjednu isporuke. U obračun se uzima tečaj samo za one dane za 

koje postoje kotacije. 

 
Premija navedena u troškovniku fiksna je i nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora.  
Cijena ponude upisuje se u troškovnik, te na Ponudbeni list , na kojemu se iskazuje i iznos PDV-a te 
ukupna cijena ponude sa uračunatim iznosom PDV-a.  
Ponuditelj je dužan Naručitelju na dan promjene cijena naftnih derivata zaključno do 15,00 sati dostaviti obračun 

novih cijena u pisanom obliku. 

2.Članak 8.1.  Jamstva 

Predlažemo  izmjenu  na načina da jamstvo za ozbiljnost ponude bude u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice 

3.Članak 8.2. 

Također predlažemo da ili odustanete od traženja jamstva za dobro izvršenje ugovora ili da odabranom 

ponuditelju  dostaviti  instrument osiguranja plaćanja u istom iznosu i obliku  koji od naručitelja tražite. 

 

 

 

ODGOVOR: 

 

U svezi prijedloga za određivanjem cijene naručitelj smatra da je dokumentacija o nabavi kao 

i kriterij za odabir ponude u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi te omogućuje 

svakom gospodarskom subjektu ravnopravno nadmetanje u postupku javna nabave. 

Prema odredbi čl. 214. Zakona o javnoj nabavi javni naručitelj može od gospodarskih 

subjekata tražiti nekoliko vrsta jamstava, a između ostalih jamstvo za ozbiljnost ponude i za 

uredno ispunjenje ugovora. 

Naručitelj može, ali ne mora po Zakonu o javnoj nabavi tražiti jamstvo za uredno ispunjenje 

ugovora, no Šibensko-kninska županija je prema čl. 7.  Zakona o fiskalnoj odgovornosti 

obveznik podnošenja izjave o fiskalnoj odgovornosti. Uredbom o sastavljanju i predaji izjave 

o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila propisan je sadržaj izjave, 

odnosno pitanja na koja treba odgovoriti, a jedno od njih je da li su u zaključenim ugovorima 

o nabavama velike vrijednosti ugovoreni instrumenti osiguranja. Iz navedenog je jasno da je 

javni naručitelj u obvezi u dokumentaciji o nabavi tražiti jamstva. Po navedenim propisima 

javni naručitelj nije u obvezi davati jamstva gospodarskim subjektima. 

Jamstvo za ozbiljnost ponude se može dati u obliku bjanko zadužnice, bankarske garancije ili 

se može uplatiti na račun naručitelja. 


