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Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 u 

daljnjem tekstu: Zakon), naručitelj Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, nastavno na 

Prijedlog dokumentacije o nabavi (u daljnjem tekstu: dokumentacija) za nabavu poštanskih 

usluga, objavljenog 6. listopada 2017. godine na Internetskim stranicama Hrvatskog zavoda 

za zdravstveno osiguranje, objavljuje 

 

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I 

PRIJEDLOZIMA 

 

1. Gospodarski subjekt 
 

1. Odgovornost davatelja poštanskih usluga za naknadu štete/ispunjenje ugovornih 
obveza 

Zbog važnosti poštanskih usluga kao djelatnosti od općeg društvenog interesa, a osobito zbog 

njihove specifičnosti, poštanske usluge podložne su posebnim pravilima odnosno područje 

poštanskih usluga u RH regulirano je posebnim zakonom tj. Zakonom o poštanskim uslugama 

(u daljnjem tekstu: ZPU), a poštivanje kojeg zakona je podložno nadzoru Hrvatske regulatorne 

agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM). Obzirom da je ZPU poseban zakon u odnosu na 

Zakon o obveznim odnosima odnosno budući da ZPU sadrži posebna pravila o odgovornosti 

davatelja poštanskih usluga koja su prisilne naravi, dok Zakon o obveznim odnosima sadrži 

samo opća pravila o odgovornosti za štetu, na odgovornost davatelja poštanskih usluga, a 

vezano uz pružanje poštanskih usluga, obvezno i isključivo  se primjenjuje ZPU. 

 
2. Primjena općih uvjeta davatelja poštanskih usluga  

ZPU predviđa da su uvjeti za obavljanje poštanskih usluga uređeni, između ostalog, i općim 

uvjetima davatelja poštanskih usluga. Upravo stoga, ZPU nameće obvezu svim davateljima 

poštanskih usluga donošenje općih uvjeta, pri čemu ZPU propisuje i koja pitanja obvezno 

moraju biti uređena općim uvjetima davatelja poštanskih usluga. S druge strane, da bi opći 

uvjeti obvezivali stranu kojoj su predloženi potrebno je: 1) da su opći uvjeti objavljeni na 

uobičajeni način, 2) da su opći uvjeti sadržani u tekstu ugovora ili da se ugovor na njih poziva, 

3) da su ponuđenom bili poznati ili morali biti poznati u trenutku sklapanja ugovora. 

Dakle, da bi se opći uvjeti primjenjivali i bili obvezni za korisnika, ugovor/okvirni sporazum se 

mora pozivati na važeće opće uvjete davatelja poštanskih usluga odnosno njihova primjena 

mora biti predviđena već u samoj dokumentaciji za nadmetanje. 

Imajući u vidu argumente dane u prethodnim točkama te okolnost da navedene točke 

predstavljaju generalne odrednice uvjetovane posebnim zakonom koje su nužno primjenjive 

na sve davatelje poštanskih usluga, a osobito uvažavajući članak 2. stavak 1. toč. 7. Pravilnika 
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o dokumentaciji o nabavi te ponudama u postupcima javne nabave (NN 65/17) sukladno 

kojemu bi dokumentacija trebala sadržavati i uvjete i zahtjeve koji moraju biti ispunjeni 

sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima (a predložene izmjene po svojoj naravi 

predstavljaju upravo to odnosno predstavljaju posebne uvjete regulirane posebnim propisom 

tj. ZUP-om), predlaže se modificiranje dokumentacije odnosno okvirnog sporazuma na način 

da se uvaže uvjeti propisani posebnim zakonom, a prijedlog formulacije koja bi udovoljavala 

posebnim uvjetima jest: 

„Obavljanje usluga mora biti u skladu sa važećim Zakonom o poštanskim uslugama te važećim 

i primjenjivim općim uvjetima Davatelja usluga, a koje opće uvjete je Davatelj usluga obvezan 

objaviti na svojim službenim internetskim stranicama kako bi Naručitelj mogao biti upoznat s 

istima. 

Na odgovornost Davatelja usluga za naknadu štete, a vezanu za poštanske usluge, primjenjuju 

se odredbe važećeg Zakona o poštanskim uslugama, dok se Zakon o obveznim odnosima 

primjenjuje u slučajevima koji nisu regulirani odredbama Zakona o poštanskim uslugama.“ 

 

Odgovor naručitelja: 

U skladu s prijedlogom gospodarskog subjekta, naručitelj mijenja odredbu čl. 14. stavak 2. 

prijedloga Okvirnog sporazuma te ista sada glasi: 

„Sporazumne strane su suglasne da će primijeniti pozitivne propise Republike Hrvatske na sve 

okolnosti koje nisu regulirane ovim okvirnim sporazumom.“. 

Nadalje, naručitelj smatra da će se odredbe Zakona o poštanskim uslugama i Općih uvjeta 

davatelja poštanskih usluga primjenjivati, budući da su navedene u točki 2.1. dokumentacije o 

nabavi i u članku 13. Okvirnog sporazuma. 

 

 

 

      Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 

 

 


