
 
 

 
 

 

 

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,  

FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, 
Ivana Lepušića 6, 10000 ZAGREB 

 

KLASA: 406-03/22-02/04 

URBROJ: 251-73/02-22-7 

Zagreb, 17. lipnja 2022. 

 

Temeljem članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (Narodne 
novine, broj 126/2021) te u skladu s točkom 1.2 dokumentacije o nabavi, KLASA: 406-02/21-01/17, URBROJ: 251-
73/02-21-2, u postupku nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke 
obnove, evidencijskog broja nabave 48a, Naručitelj, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, objavljuje: 
 

III. OBJAŠNJENJE S IZMJENOM DOKUMENTACIJE O NABAVI 

Usluga stručnog nadzora i koordinatora II nad izvođenjem radova u sklopu Operacije „Cjelovita obnova zgrade 
oštećene potresom u Ulici Ivana Lepušića 6 u Zagrebu“ broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: 

FSEU.2021.MZO.037 
 
Dana 17.6.2022. zaprimljen je upit zainteresiranog gospodarskog subjekta, kako slijedi: 
 
4.2.2. Podaci o angažiranim stručnjacima 
 
Gospodarski subjekt mora dokazati da za izvršavanje ugovora raspolaže minimalno sljedećim tehničkim stručnjacima: 
Ključni stručnjak 1 – Nadzorni inženjer za građevinsko-obrtničke radove 
Ključni stručnjak 2 – Nadzorni inženjer za strojarske radove 
Ključni stručnjak 3 – Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove 
Ključni stručnjak 4 – Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova (Koordinator II) 
Svi traženi stručnjaci moraju ispunjavati uvjete koji su određeni primjenjivim propisima, pri čemu predmetni uvjeti ne 
predstavljaju uvjete tehničke i stručne sposobnosti, već uvjete i zahtjeve koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim 
propisima, a koji su navedeni u ovoj Dokumentaciji o nabavi.  
 
Nadzorni inženjer za građevinsko-obrtničke radove bit će ujedno imenovan glavnim nadzornim inženjerom. 
 
Naručitelj će specifično iskustvo nominiranih tehničkih stručnjaka 1, 2 i 3 ocjenjivati kao dio kriterija ekonomski 
najpovoljnije ponude. 
 
Jedna osoba ne može obavljati više od jedne navedene funkcije. 
 
PITANJE: 
 
Molimo da se dozvoli da predloženi stručnjak 
Ključni stručnjak 1 – Nadzorni inženjer za građevinsko-obrtničke radove 
Ključni stručnjak 2 – Nadzorni inženjer za strojarske radove 
Ključni stručnjak 3 – Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove 
Može biti i 
Ključni stručnjak 4 – Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova (Koordinator II) 
 



 
 

 
 

 
 
 
Jer svi naši nadzorni inženjeri imaju uz svoja stručna ovlaštenja i ovlaštenje za ovlaštenog koordinatora za zaštitu na 
radu i u dosadašnjim nadmetanjima isti stručnjak je moga biti i koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova 
(koordinator II). 
 
S tim predlažemo izmjenu dokumentacije da jedna osoba može obavljati više od jedne navedene funkcije. 
 
ODGOVOR: 
 
Naručitelj prihvaća zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta te mijenja tekst dokumentacije o nabavi, kako 
slijedi: 
 
4.2.2. Podaci o angažiranim stručnjacima 
 
Mijenja se iz: 
 
„…Svi traženi stručnjaci moraju ispunjavati uvjete koji su određeni primjenjivim propisima, pri čemu predmetni uvjeti 
ne predstavljaju uvjete tehničke i stručne sposobnosti, već uvjete i zahtjeve koji moraju biti ispunjeni sukladno 
posebnim propisima, a koji su navedeni u ovoj Dokumentaciji o nabavi. 
Nadzorni inženjer za građevinsko-obrtničke radove bit će ujedno imenovan glavnim nadzornim inženjerom. 
Naručitelj će specifično iskustvo nominiranih tehničkih stručnjaka 1, 2 i 3 ocjenjivati kao dio kriterija ekonomski 
najpovoljnije ponude. 
 
Jedna osoba ne može obavljati više od jedne navedene funkcije.“ 
 
te sada glasi: 
 
„… Svi traženi stručnjaci moraju ispunjavati uvjete koji su određeni primjenjivim propisima, pri čemu predmetni uvjeti 
ne predstavljaju uvjete tehničke i stručne sposobnosti, već uvjete i zahtjeve koji moraju biti ispunjeni sukladno 
posebnim propisima, a koji su navedeni u ovoj Dokumentaciji o nabavi. 
Nadzorni inženjer za građevinsko-obrtničke radove bit će ujedno imenovan glavnim nadzornim inženjerom. 
Naručitelj će specifično iskustvo nominiranih tehničkih stručnjaka 1, 2 i 3 ocjenjivati kao dio kriterija ekonomski 
najpovoljnije ponude. 
 
Jedna osoba ne može obavljati više od jedne navedene funkcije, osim u slučaju Ključnog stručnjaka 4 - Koordinator za 
zaštitu na radu u fazi izvođenja radova (Koordinator II) čiju funkciju može vršiti i jedan od ključnih stručnjaka 1-3, pri 
čemu je ponuditelj dužan navesti u svojoj ponudi koji od stručnjaka vrši funkciju ključnog stručnjaka 4 - Koordinatora 
za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova (Koordinator II).“ 
 
Sukladno članku 6. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, Naručitelj ovo 
objašnjenje s izmjenom stavlja na raspolaganje na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave i na 
internetskim stranicama Naručitelja te objavljuje pročišćeni tekst dokumentacije o nabavi. Sve izmjene označene su 
crvenim fontom. 
 
 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 
 


