
 

 

                  
REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA   
OPĆINA DESINIĆ 
 
Desinić, 23. studeni 2021. godine 
 
Na temelju članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), te članka 
11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u 
javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17, 144/20). javni naručitelj sastavlja slijedeće 

 
 

IZVJEŠČE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA 
ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 
 

Naziv i OIB naručitelja:  Općina Desinić, Trg sv. Jurja 7, 49216 Desinić, 
OIB: 67465231566 

Evidencijski broj nabave:    E-MV-2/2021 
Predmet nabave:  Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima 

na području Općine Desinić s ciljem sklapanja 
okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim 
subjektom na razdoblje do dvije godine po 
grupama: 
• Grupa 1.: općinske nerazvrstane ceste 

sjeverozapadnog dijela općine Desinić 
• Grupa 2.: općinske nerazvrstane ceste 

jugoistočnog dijela općine Desinić 
• Grupa 3.: centar općine Desinić 

Datum početka prethodnog savjetovanja:  17. studeni 2021. godine 
Datum završetka prethodnog savjetovanja:  22. studeni 2021. godine  
 
Naručitelj Općina Desinić objavio je na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne 
nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ dana 17. studeni 2021. godine prijedlog 
Dokumentacije o nabavi, prijedlog troškovnika i tehničku dokumentaciju za predmet javne 
nabave radova „Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine 
Desinić s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na 
razdoblje do dvije godine po grupama: Grupa 1.: općinske nerazvrstane ceste 
sjeverozapadnog dijela općine Desinić, Grupa 2.: općinske nerazvrstane ceste jugoistočnog 
dijela općine Desinić, Grupa 3.: centar općine“, a sve s ciljem prethodnog savjetovanja sa 
zainteresiranim gospodarskim subjektima sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi 
(Narodne novine br. 120/16).  
 



 

 

Savjetovanje je bilo otvoreno od 17. studeni 2021. godine do 22. studeni 2021. godine, te u 
ostavljenom roku Naručitelj nije zaprimio primjedbe ili prijedloge zainteresiranih gospodarskih 
subjekta na objavljenu dokumentaciju o nabavi, prijedlog troškovnika i tehničku dokumentaciju 
koja je stavljena na raspolaganje.   
 
Tijekom prethodnog savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim 
gospodarskim subjektima. 
 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 


