
 

 

Broj: 1-JN-3-T-MV/19 
Dubrovnik, 02. siječanj 2019. 
 
Na temelju članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta 
o javnoj nabavi (NN br. 101/2017), Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik nastavno na objavljeni nacrt 
Dokumentacije o nabavi za predmet nabave Izrada terena s umjetnom travom-Prethodno savjetovanje, 
evidencijski broj nabave: 3-T-MV/18 objavljuje 
 

Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi 
 

R. 
br. 

Primjedbe i prijedlozi gospodarskih subjekata 
Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim 

primjedbama i prijedlozima 

 
1. 

 
Poštovani, 
 
U dokumentaciji o nabavi na stranici 14/43, točka 
4.3.1. mišljenja smo da se pod istim ili sličnim 
radovima podrazumijevaju izvedeni radovi od 
najmanje jednog sportskog igrališta s umjetnim 
travnjakom i amortizirajućim slojem minimalne 
površine od 7.000 m2, te da je isti bio FIFA Quality 
Pro certificiran. 

 
Primjedba nije prihvaćena.  
 
Smatramo da ponuditelj može dokazati 
traženu minimalnu razinu tehničke i stručne 
sposobnosti, a sve kako je navedeno u 
točki 4.3.1. 
  
 

 
2. 

 
Nadalje na stranici 18/43, točka 4.3.5. navodi se 
sljedeće: 
Zapisnik/protokol o laboratorijskom ispitivanju 
umjetnog travnatog tepiha koji se nudi (FIFA 
laboratory test report) od strane ovlaštenog 
laboratorija FIFA-e ( FIFA accredited test institutes), 
kojim se potvrđuje da ponuđeni umjetni travnati 
tepih zadovoljava sve uvjete sukladno certifikatu 
„FIFA QUALITY PRO“.  
Napominjemo da se u FIFA Laboratory test reportu 
ispituje i isti se odnosi na ispitivanje kompletnog 
sustava umjetnog travnjaka, a ne samo umjetne 
trave. Znači takav test ne postoji. 

 
Primjedba je prihvaćena. 
 
Predmetni navod ispravljen je sukladno 
primjedbi predlagatelja, kako slijedi: 
 
Zapisnik/protokol o laboratorijskom 
ispitivanju kompletnog sustava umjetnog 
travnjaka, koji se nudi (FIFA Laboratory 
test report), od strane ovlaštenog 
laboratorija (FIFA accredited test 
institutes), kojim se potvrđuje da ponuđeni 
sustav umjetnog travnjaka zadovoljava sve 
uvjete sukladno certifikatu „FIFA QUALITY 
PRO“. 

 
3. 

 
Nadalje na istoj stranici  navodi se sljedeće: 
Za proizvođača – Važeći certifikat kojim se 
potvrđuje da je tvrtka proizvođač umjetnog 
travnatog tepiha preporučena kao poželjan 
proizvođač od strane FIFA-e ( Preferred producer 
for football turf). 
 
Mišljenja smo da isključivo traženje istog nije 
potrebno i presudno kao što je  
obrazloženo u nastavku točke. Naime dovoljno je 
zahtijevati da proizvođač umjetne trave bude na listi 
„FIFA Preferred producer“ ili na listi „ FIFA 
Licensees“. 

 
Primjedba nije prihvaćena.  
 
Smatramo da ponuditelj mora dokazati 
traženu minimalnu razinu tehničke i stručne 
sposobnosti, kao i da   proizvođač 
umjetnog travnatog tepiha bude 
preporučen od strane FIFA-e, a sve kako je 
navedeno u točki 4.3.5. 
 

 
Stručno povjerenstvo za provedbu postupaka javne nabave 


