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Europska unija 

 
 
 
 
 
Broj: 10-231-18/3-1-2022      Zagreb, 4. srpnja 2022.  
Evidencijski broj nabave: NMV 7-2022 
 
Na temelju članka 6. stavka 11. i 12. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova 
za postupke obnove (NN 126/2021 i 19/2022) u vezi s Pozivom na dostavu ponuda broj: 10-231-
18/2-2022, u postupku jednostavne nabave - eDostava s javnom objavom poziva, nabavu usluge 
stručnog nadzora građenja nad izvođenjem radova i usluge koordinatora zaštite na radu u fazi 
izvođenja radova-koordinatora II prema projektnoj dokumentaciji obnove zgrade u Gundulićevoj 
24/1, referentni broj projekta: 74-0046-21, s ciljem provedbe mjera zaštite kulturne baštine 
oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske 
županije i Zagrebačke županije, Naručitelj daje  

 
PRVO POJAŠNJENJE POZIVA NA DOSTAVU PONUDA 

 
Na temelju zaprimljenog pravodobnog zahtjeva od strane gospodarskog subjekta vezano za 
pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda, Naručitelj daje objašnjenje kako slijedi.  
 
Upit gospodarskog subjekta glasi kako slijedi:  
 
Poštovani/a,  
Dokumentacijom za nadmetanje navodi se:  
„osobe koje provode stručni nadzor moraju biti na gradilištu minimalno onoliko sati dnevno koliko 
je i radno vrijeme izvođača svih radova, svaki dan u tjednu (bez obzira na vikende i praznike) za 
cijelo vrijeme trajanja radova na zgradi. To se također odnosi na sve pripreme vezano za otvaranje 
i zatvaranje gradilišta.“ 
 Iz gore rečenoga slijedi kako tri visokoobrazovane osobe moraju biti svoje puno radno vrijeme na 
gradilištu (vjerojatno i više), drugim riječima, oni ne mogu raditi na drugim poslovima za svoje 
društvo, što znači kako svoju plaću mogu zaraditi jedino iz ovoga posla. 
 Prema navedenoj dinamici, trajanje radova je cca 41 mjesec. Slijedom toga, iz formule 630.000 
kuna/41 mjesec = cca 15.000 kuna mjesečna bruto zarada svih troje inženjera. Za pretpostaviti je 
kako na gradilištu ne moraju uvijek biti sva tri inženjera, što se iz citiranoga teksta 
Slijedom toga, iz formule 630.000 kuna/41 mjesec = cca 15.000 kuna mjesečna bruto zarada svih 
troje inženjera. 
Za pretpostaviti je kako na gradilištu ne moraju uvijek biti sva tri inženjera, što se iz citiranoga 
tekst ne vidi. 
Ako bi i samo jedan inženjer morao biti cijelo traženo vrijeme na gradilištu (što sigurno nije 
vjerojatno), i tada on ne bi mogao zaraditi svoju bruto plaću, ne računajući ostale troškove, npr. 
prijevoz, prekovremeni sati i.t.d., kao i umanjenu cijenu zbog natjecanja. 
 
Prijedlog -sugestija gospodarskog subjekta: Sijedom naprijed rečenoga, sugeriramo izbrisati 
obvezu kao osobe koje provode nadzor moraju biti 
na gradilištu minimalno onoliko sati dnevno koliko je i radno vrijeme izvođača svih radova, i 
umjesto toga tražiti vršenje nadzora sukladno: 
Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog 
dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera, čl. 2. stavak 
1. prisutnošću na gradilištu u svim slučajevima početka i završetka izvođenja pojedinih radova te 
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tijekom izvođenja tih radova u mjeri i učestalosti koja osigurava da se u izvođenju neće 
odstupiti od građevinske dozvole, glavnog projekta, izvedbenog projekta, tipskog projekta te 
projekta uklanjanja, Zakona o gradnji, posebnih propisa predmnijevanih Zakonom o gradnji i 
pravila struke u dijelu u kojem su primjenjivi na građevinu koja je predmet stručnog nadzora. 
 
Ukoliko se ne prihvati naša sugestija, skladno citiranom Pravilniku, tada imamo pitanja: 
1. koliko je stvarno radno vrijeme izvođača svih radova 
2. što je radno vrijeme izvođača radova 
a. radno vrijeme propisano njegovim internim aktima 
b. radno vrijeme koje njegovi radnici provode na gradilištu, makar i jedan radnik 
3. moraju li (sve) osobe koje provode stručni nadzor biti cijelo vrijeme na gradilištu i kada je 
samo jedan radnik na gradilištu 
4. moraju li (sve) osobe koje provode stručni nadzor biti cijelo vrijeme na gradilištu i kada na se 
gradilištu ne izvode radovi iz njihove struke 
 
Naručitelj dostavlja odgovor na upit gospodarskog subjekta:  
 
Naručitelj prihvaća prijedlog-sugestiju  gospodarskog subjekta i mijenja dio Podtočke 5. 
Prisutnost na gradilištu u točke 2.2. Navod o podjeli predmeta nabave po grupama, Opis 
predmeta nabave za: GRUPU 1 iz Poziva na dostavu ponuda. 
Osim aktivnosti određenih člankom 58. Zakona o gradnji ugovorna obveza nadzora je i: 
Mijenja se dio Podtočke 5. Prisutnost na gradilištu u dijelu kako slijedi: 
- nadzor provoditi svakodnevno, odnosno u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu provedbe 
stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju 
završnog izvješća nadzornog inženjera. 
- osobe koje provode stručni nadzor moraju biti na gradilištu minimalno onoliko sati dnevno koliko 
je i radno vrijeme izvođača svih radova, svaki dan u tjednu (bez obzira na vikende i praznike) za 
cijelo vrijeme trajanja radova na zgradi. To se također odnosi na sve pripreme vezano za otvaranje 
i zatvaranje gradilišta, 
- ni u jednom trenutku gradilište ne smije ostati bez nadzorne osobe ili njegove stručne zamjene 
upoznate sa svim radovima koji su u tijeku, 
- obveza je nadzora, da osobe koje provode stručni nadzor, u periodu cijele izgradnje i u radnom 
vremenu izvođača svih radova, te da raspolažu općim podacima, rokovima, fizičkom i financijskom 
obimu poslova na gradilištu. 
 
Podtočka 5. Prisutnost na gradilištu -sada glasi (promijenjeni tekst označen je crvenom bojom 
- nadzor provoditi u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora 
građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća 
nadzornog inženjera (NN131/2021), čl. 2. stavak (1) točka 1. 
1. prisutnošću na gradilištu u svim slučajevima početka i završetka izvođenja pojedinih radova te 
tijekom izvođenja tih radova u mjeri i učestalosti koja osigurava da se u izvođenju neće 
odstupiti od građevinske dozvole, glavnog projekta, izvedbenog projekta, tipskog projekta te 
projekta uklanjanja, Zakona o gradnji, posebnih propisa predmnijevanih Zakonom o gradnji i 
pravila struke u dijelu u kojem su primjenjivi na građevinu koja je predmet stručnog nadzora-  
- obveza je nadzora, da osobe koje provode stručni nadzor, investitor može kontaktirati u periodu 
cijele izgradnje, te da raspolažu općim podacima, rokovima, fizičkom i financijskom obimu poslova 
na gradilištu. 
Naručitelj će učitati i objaviti I. IZMJENU POZIVA NA DOSTAVU PONUDA br. 10-231-18/2-1-2022 
 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 
HRVATSKA AKADEMIJA 

ZNANOSTI I UMJETNOSTI 


