
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DONJI KRALJEVEC 

Stručno povjerenstvo za provođenje postupka javne nabave 
Klasa: 402-01/21-01/12 
Urbroj: 2109-06-21-04 

Donji Kraljevec, 14. travnja 2021. godine 
 

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 

broj:120/16) (u daljnjem tekstu ZJN 2016) i članka 10. Pravilnika o planu 

nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj 

nabavi („Narodne novine“ broj: 101/17, 144/20) javni naručitelj Općina Donji 

Kraljevec, na nacrt Dokumentacije o nabavi- Nabava sustava videonadzora u 

Općini Donji Kraljevec, objavljuje:  

IZVJEŠĆE  

o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim 

gospodarskim subjektima 

 

I. 

NAZIV I OIB NARUČITELJA: 

Općina Donji Kraljevec 

Kolodvorska 52D 

40320 Donji Kraljevec 

OIB:51571293140 

II. 

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:  

1/21-MV 

 

III. 

PREDMET NABAVE: 

Predmet nabave je nabava sustava videonadzora u Općini Donji Kraljevec. 

 

IV. 

DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA: 

Dana 07. travnja 2021. Općina Donji Kraljevec je na internetskoj stranici 

Elektroničkog oglasnika javne nabave RH objavila obavijest o prethodnom 

savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Nacrt dokumentacije i 

troškovnik. 

V. 

DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA: 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do  

13. travnja 2021. godine. 



 

VI. 

NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK: 

Tijekom savjetovanja nije bilo sastanka sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima. 

 

VII. 

TEKST PRIMJEDBE/PRIJEDLOGA: 

Dana 12.04.2021. zainteresirani gospodarski subjekt uputio je sljedeće 

primjedbe: 

1. Gdje je i kada moguć uvid u Projekt tehničke zaštite (prema Zakonu o 

privatnoj zaštiti NN 16/20 članak 69, stavak 3 propisuje izradu projekta 

teh. zaštite za sve kategorija javnih površina) 

2. Stavka troškovnika „Dobava, montaža i konfiguriranje wireless uređaja“ 
ne daje nikakvu specifikaciju uređaja, pa molimo slijedeće podatke : 

a. Wireless IEEE standard koji podržava 
b. Noseća frekvencija (jedna ili dvije) 
c. Vrsta uređaja (PtP, PtMP, AP, CPE …) 

d. Broj, vrsta (vanjska, unutarnja, omni, usmjerena (koji kut)i jačina 
antene (u dB) 

e. Polarizacija antene 
f. Brzina prijenosa ( u Mbps) 
g. Domet ( u Km ) 

h. Dali se radi o paru ili komadu ? 
i. Potreban pribor 

3. Stavka „Izvedba potrebne električne instalacije (min. UTP cat. 5e, 
PVC kanalice, PVC cijevi, proboji…)“ ne definira količine instalacije. 
Bez točnih količina nemoguće je napraviti komparativne ponude. 

Stoga Vas molimo detaljnu specifikaciju kablova (Npr: UTP, FTP, 
STP, cat V, cat VI, cat VII, AWG, za unutarnju ili vanjsku primjenu 
…) i opreme sa točnim duljinama u metrima i količinama. 

4. U poglavlju IV (Pozicija 4) u stavki 4.4 definiran je vodo nepropustan 
ormar. Molimo dimenzije ormara i stupanj zaštite (IP broj) 

5. U poglavljima XI,XII i XIII (Pozicija 11, 12 i 13) traže se po dva 

komunikacijska ormara veličine 6U. Dali je to tako ili se radi o 
greški ? 

6. Dali će biti moguć uvid u lokacije koje će biti obuhvaćene sustavom 

videonadzora ? 

 
 

VIII. 

ODGOVOR NA PRIMJEDBU/PRIJEDLOG: 

1. PRIHVAĆA SE- Prilikom objave javne nabave u dokumentaciji o nabavi 

bude navedeno kada i gdje će biti moguć uvid u predmetni dokument.  

2. NE PRIHVAĆA SE -Traženi podaci nisu za javnu objavu. Na nekim 

lokacijama postoji WI-FI oprema telekomunikacijskog operatera. Uvidom 

na lokacijama i u suradnji sa postojećim operaterom definirati potrebne 

radnje. 



3. PRIHVAĆA SE- Količine će biti ispravljene u Troškovniku. 

4. PRIHVAĆA SE- navedeno će se ispraviti, odn. MIN.IP65, dim. cca 

500x400x210, prema potrebama isporučene opreme. 

5. PRIHVAĆA SE- Na svakoj lokaciji dovoljan je 1 komunikacijski ormar 

6. PRIHVAĆA SE- Dokumentacijom o nabavi u točci 2.1. je predviđeno da se 

uz prethodni dogovor s Naručiteljem može izvršiti pregled lokacije i uvid u 

projektnu dokumentaciju u vremenskom periodu od 08,00 -14,00 sati 

(pon-pet). Odgovorna osoba Naručitelja je Miljenko Horvat, telefonski broj 

040/655-126; e-mail: nacelnik@donjikraljevec.hr. 

 

 


