
 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA KOTORIBA  

Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba 
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ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM 

                                                                                    SUBJEKTIMA 

 

 

Predmet: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim 

gospodarskim subjektima u postupku javne nabave male vrijednosti za 

nabavu radova na izgradnji zgrade Općinske uprave s poslovnim prostorima 

– 2. faza 
  

 

Naručitelj, Općina Kotoriba, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova:  

Radovi na izgradnji zgrade Općinske uprave s poslovnim prostorima – 2. faza, evidencijski broj 

nabave: NMV-3/21. 

 

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članku 9. Pravilnika o planu 

nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 

101/2017),  prije pokretanja postupka javne nabave, Naručitelj je proveo prethodno savjetovanje 

sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, te je u tu svrhu objavio na stranici EOJN RH  i 

službenoj stranici Naručitelja (www.kotoriba.hr) prijedlog Dokumentacije o nabavi radova:  

Radovi na izgradnji zgrade Općinske uprave s poslovnim prostorima – 2. faza čiji je 

sastavni dio opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriteriji za kvalitativni odabir 

gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude, troškovnik.    

Zainteresirani gospodarski subjekti bili su pozvani da u periodu od 12.02.2021. godine do 

18.02.2021. godine, do kada je prethodno savjetovanje bilo otvoreno dostave eventualne 

primjedbe i prijedloge putem EOJN RH (modul prethodnog savjetovanja) ili na adresu 

elektroničke pošte: opcina@kotoriba.hr.  

 

Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim 

gospodarskim subjektima. 

 

Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj nije zaprimio niti jednu primjedbu niti 

prijedlog vezano uz objavljenu Dokumentaciju o nabavi i Troškovnik, te će Naručitelj ovo 

izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objaviti na EOJN RH temeljem članka 11. 

Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj 

nabavi (NN 101/2017).  

                                                                                             Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 

 

Dostaviti: 

1. EOJN – javna objava 

2. www.kotoriba.hr (javna nabava) 

3. Stručno povjerenstvo za javnu nabavu, ovdje 

4. Pismohrana, ovdje 

Kotoriba, 19.02.2021. 

Broj:    NMV-3/21 


