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SVIM ZAINTERESIRANIM 
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 
 
Predmet: Radovi na dogradnji zgrade Dječjeg vrtića Gloria Labin – Obavijest o prethodnom 
savjetovanju, dostavlja se 
 

Grad Labin priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za 
nabavu radova dogradnje zgrade Dječjeg vrtića Gloria Labin. 
 

Sukladno odredbama članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, 
broj 120/16.), javni naručitelj obvezan je prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za 
nabavu radova, opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir 
gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti 
na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje 
pet dana. 
 

Slijedom navedene odredbe ZJN 2016, Grad Labin kao javni naručitelj objavljuje na 
svojim internetskim stranicama Nacrt Dokumentacije o nabavi zajedno s pripadajućim 
Troškovnicima i Specifikacijama. 
 

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da svoje primjedbe i prijedloge dostave 
najkasnije do 06.12.2017.godine na mail: maira.licul@labin.hr  
 

Grad Labin će nakon provedenog savjetovanja razmotriti sve primjedbe i prijedloge 
zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim 
primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na svojim internetskim stranicama. 

 
 

STRUČNO POVJERENSTVO 
ZA JAVNU NABAVU 
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OBRAZAC 
sudjelovanja u savjetovanju o 

nacrtu Dokumentacije o nabavi 

 
Zakon o javnoj nabavi ( „Narodne novine“, broj 120/2016) 

 

 
Grad Labin, Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća 

 

 
Radovi na dogradnji zgrade Dječjeg vrtića Gloria Labin 

MV-05/2017 
 

 
Početak savjetovanja: 30.11.2017. 

 

 
Završetak savjetovanja: 06.12.2017. 

 

 
Podnositelj primjedbi i prijedloga (ime i 
prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne 
osobe za koju se podnosi prijedlog i 
mišljenje) 
 

 

 
Kategorija korisnika koje podnositelj 
predstavlja (građani, udruge, poduzetnici i  
dr.) 
 

 

 
Načelni prijedlozi na predloženi nacrt 
Dokumentacije o nabavi 
 

 

 
Primjedbe na pojedine članke ili dijelove 
nacrta Dokumentacije o nabavi s 
obrazloženjem 
 
(Ako je primjedaba više, prilažu se obrascu) 
 

 

 
Ime i prezime osobe/a koja je sastavljala 
primjedbe i prijedloge ili osobe ovlaštene za 
zastupanje udruge, ustanove … 
 

 

 
Datum dostavljanja primjedbi i/ili prijedloga  
 

 

 
Potpis podnositelja 
 

 

 


