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I. OPCI PODACI  
1. Podaci o Naručitelju:  
Kazalište lutaka Zadar, Sokolska 1, 23000 ZADAR 
OIB: 05876658632 
Odgovorna osoba: Iris Pavić-Tumpa, dipl.oec. 
Broj telefona/ telefaxa: 023/ 319-181;  023/ 311-122 
 
 
2. Podaci o osobi i službi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima  
Služba za javnu nabavu: Maja Pehar, pravnik- tajnik 
Broj telefona: 023/ 319-181 
Broj telefaksa: 023/ 311-122 
Adresa elektroničke pošte: tajnistvo@klz.hr  
 
3. Evidencijski broj nabave  
B-3/16 
 
4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu  
članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.), dalje u 
tekstu: Zakon) ili navod da takvi subjekti ne postoje.  
U smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi, Kazalište lutaka Zadar ne smije sklapati  
ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom: „KARAKO- TRADE“ d.o.o., Ive 
Senjanina 1, 23000 ZADAR, OIB: 31424682638.  
 
5. Vrsta postupka javne nabave  
Provodi se bagatelni postupak javne nabave sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi 
(„Narodne novine“ br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) Naručitelj nabavu provodi na način  
da upućuje poziv na tri adrese i objavljuje Poziv na dostavu ponude na internetskim stranicama 
Kazališta lutaka Zadar: www.klz.hr.  
 
6. Procijenjena vrijednost nabave: 80.000,00 kuna bez PDV-a 
  
7. Vrsta ugovora  
Naručitelj će sklopiti Ugovor o javnoj nabavi robe.  
 
 
II. PODACI O PREDMETU NABAVE 
8. Opis predmeta nabave:  
Opskrba električnom energijom, CPV oznaka /09310000-5  
 
9. Količina predmeta nabave:  
Količina električne energije određena je Troškovnikom. 
Naručitelj je odredio okvirnu količinu električne energije za jednu godinu, planiranu na 
bazi potrošnje električne energije u prethodnoj godini. 
 
Stvarno nabavljena količina električne energije na temelju sklopljenog ugovora o  
javnoj nabavi ovisiti će o stvarnoj potrošnji i može biti veća ili manja od okvirne  
količine navedene u Troškovniku.  
 
Odabrani ponuditelj mora tijekom trajanja ugovora za navedeni predmet nabave zadovoljiti sve 
zahtjeve određene važećim propisima koji se odnose na predmet nabave. 
 
10. Tehnička specifikacija:  
10.1.Obračunski elementi  
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Obračunski elementi na temelju kojih će se vršiti obračun opskrbe električne energije su:  
-radna snaga u kW (za ona obračunska mjerna mjesta na kojima se snaga registrira)  
-preuzeta radna energija izražena u kWh.  
 
Radna snaga (SVT) u (kW) određuje se na temelju vršnog opterećenja, što predstavlja  
najveće srednje opterećenje izmjereno tijekom 15 minutnog mjesečnog obračunskog  
razdoblja u doba viših dnevnih tarifnih stavki.  
Radna energija (kWh) se određuje mjerenjem. Tarifne stavke za prodaju električne energije  
utvrđuju se s obzirom na doba dana kako slijedi:  
 
-Viša dnevna tarifna stavka (VT): obračunava se električna energija isporučena u  
vremenu od 07 do 21 kada se primjenjuje zimsko računanje vremena, odnosno od 08 do  
22 kada se primjenjuje ljetno računanje vremena.  
 
-Niža dnevna tarifna stavka (NT): obračunava se električna energija isporučena u  
vremenu od 21 do 07 slijedećeg dana kada se primjenjuje zimsko računanje vremena,  
odnosno od 22 do 08 sati slijedećeg dana kada se primjenjuje ljetno računanje vremena.  
 
-Jednotarifne stavke (JT): obračunava se električna energija isporučena na  
mjernom mjestu s tarifnim modelom u kojem se obračunava samo jedna tarifa (npr. tarifni  
model-niski napon plavi).  
 
 
Opskrbljivač mora kao obračunski element predvidjeti i Naknadu za poticanje  
proizvodnje iz obnovljivih izvora (OIEK).  
 
10.2.Obračunsko razdoblje  
 
Obračunsko razdoblje za koje će opskrbljivač obračunavati električnu energiju iznosi  
30+/-3 dana.  
 
10.3.Cijene  
 
Opskrbljivač će u troškovnik upisati jediničnu cijenu za slijedeće obračunske elemente na  
osnovu kojih će se vršiti obračun opskrbe električne energije:  
 
-radna snaga (SVT) u jedinicama mjere (kn/kW) 
-radna energija u doba više dnevne tarifne stavke (RVT) u jedinicama mjere 
(kn/kWh) 
-radna energija u doba niže dnevne tarifne stavke (NVT) u jedinicama mjere 
(kn/kWh) 
-radna energija jednotarifne stavke (JT) u jedinicama mjere (kn/kWh) 
-naknadu za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora (OIEK) (kn/kWH). 
 
 
Iznos naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije (OIEK) prikazuje se  
odvojeno od cijene ostalih obračunskih elemenata, kao zasebna stavka u troškovniku.  
Jedinična cijena ne obuhvaća ostale naknade (naknade za korištenje prijenosne  
distribucijske mreže) kako je to definirano zakonskom regulativom iz ovog područja.  
Opskrbljivač će u troškovnik upisati ukupni iznos troška radne snage izračunat  
množenjem ukupnog iznosa angažirane radne snage s jediničnom cijenom radne snage,  
upisati ukupni iznos troška radne energije izračunat množenjem ukupnog iznosa radne  
energije po tarifnim stavkama s jediničnom cijenom odgovarajuće tarifne stavke, te upisati  
ukupni iznos troška za naknadu za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije  
(OIEK) izračunat množenjem ukupnog iznosa radne energije za sve tarifne stavke s  



jediničnom cijenom naknade.  
 
10.4. Promjenjivost cijena  
Ponuditelj ima pravo promijeniti cijenu obračunskih elemenata električne energije ukoliko  
nakon sklapanja ugovora dođe do povećanja godišnjeg indeksa potrošačkih cijena kojeg  
utvrđuje Državni zavod za statistiku za svaku kalendarsku godinu i objavljuje na svojoj  
službenoj Internet stranici.  
Ponuditelj je ovlašten promijeniti cijenu obračunskih elemenata sukladno ovom stavku  
jednom godišnje i to u siječnju svake kalendarske godine, pri čemu će se tako  
promijenjena cijena obračunskih elemenata primjenjivati počev za električnu energiju  
isporučenu u siječnju odnosne kalendarske godine pa do iduće promjene cijena.  
 
Iznos promijenjene cijene obračunskih elemenata jednak je umnošku ugovorene cijene  
obračunskih elemenata sa vrijednosti godišnjeg indeksa potrošačkih cijena u kojoj se  
obavlja promjena cijena obračunskih elemenata, za prethodnu godinu, podijeljeno sa  
brojem 100.  
 
U slučaju promjene cijene prema, Ponuditelj će o tome obavijestiti Naručitelja do kraja  
siječnja kalendarske godine u kojoj se obavlja promjena cijena obračunskih elemenata.  
 
11. Troškovnik  
Troškovnik se nalazi u Prilogu 3. Dokumentacije za nadmetanje i čini njezin sastavni  
dio. Ponuditelji sukladno Troškovniku iskazuju jedinične cijene i cijenu ponude.  
Svi troškovi i eventualni popusti uračunavaju se u cijenu ponude.  
 
12. Mjesto pružanja usluga – MJERNA MJESTA NARUČITELJA  
Mjesto pružanja usluge – mjerna mjesta navedene su u Prilogu 3. Dokumentacije.  
 
13. Rok pružanja usluga i vremensko trajanje ugovora  
 Rok pružanja usluge je 12 mjeseci, a isporuka električne energije počinje nakon  
što isporučitelj zaprimi od operatora distribucijskog sustava odnosno prijenosnog  
sustava pisanu suglasnost o usklađenosti ugovora o javnoj nabavi sa ugovorom o  
korištenju mreže kojeg je naručitelj sklopio sa operatorom distribucijskog sustava  
odnosno prijenosnog sustava, za sva obračunska mjerna mjesta iz ugovora o javnoj  
nabavi.  
 
 
III. RAZLOZI ISKLJUČENJA  PONUDITELJA  
 
Sve dokumente koje Naručitelj traži ponuditelji mogu dostaviti u originalu ili neovjerenoj  
preslici.  
Prije donošenja Odluke o odabiru, naručitelj će, u slučaju da je ponuditelj dostavio  
neovjerene preslike, zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika za sve dokumente i  
dokaze koji se traže u Pozivu za dostavu ponude. 
Ponuditelj je dužan ispuniti obrasce/izjave koji se nalaze u prilogu ove dokumentacije ili u  
samostalnoj formi, ali uz uvjet da sadržaj obrasca/izjave uključuje sve elemente iz obrasca,  
ovjerene pečatom i potpisom odgovorne osobe, odnosno ovjerom nadležnog tijela.  
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima  
naručitelj će postupiti sukladno članku 75. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi.  
 
14. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja i dokumenti na temelju kojih se  
utvrđuje postojanje razloga isključenja:  
Javni naručitelj obvezan je isključiti  ponuditelja iz postupka javne nabave:  
 
14.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog  



subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za  
odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili  
države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:  
(a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.),  
primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u  
gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave  
(članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak  
258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.),  
nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita  
(članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje  
utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.), i počinjenje kaznenog  
djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.), iz Kaznenog zakona,  
(b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom  
poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak  
294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za  
počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.),  
zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito  
posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.), i davanje mita (članak  
348.), iz Kaznenog zakona ("Narodne novine" br. 110/97., 27/98., 50/00.,  
129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08.,  
57/11., 77/11. i 143/12.,),  
 
14.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za  
mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih  
obveza nije dopušteno ili odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku stečajne  
nagodbe. 
 
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 14.1. ove Dokumentacije za nadmetanje  
gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:  
 
 
- izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog  
subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana objave poziva za dostavu ponuda. 
  
 
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 14.2. ove Dokumentacije za nadmetanje  
gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:  
 
- potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući  
od dana objave poziva za dostavu ponuda, ili  
- važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog  
subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili  
- izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za  
zastupanje gospodarskog subjekta, ispred nadležne sudske ili upravne ili javnog  
bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog  
subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30  
dana računajući od dana objave poziva za dostavu ponuda , ako se u državi sjedišta  
gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni  
dokument iz točke 2. ovoga stavka.  
 
IV.ODREDBE O SPOSOBNOSTI  PONUDITELJA: 
 
15. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja, te dokumenti  
kojima dokazuje sposobnost (članak 70. Zakona o javnoj nabavi)  
15.1. Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni,  



strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.  
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi  
sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom  
potpisa kod nadležnog tijela.  
 
Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave poziva za dostavu ponuda  
 
Iz izvoda ili izjave mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za opskrbu električnom  
energijom.  
 
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati  
svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta  
gospodarskog subjekta.  
 
15.2. Kako bi mogao izvršiti ovaj ugovor o javnoj nabavi ponuditelj mora dokazati  
posjedovanje važeće dozvole Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za  
obavljanje djelatnosti opskrbe električnom energijom sukladno članku 16., stavku 1. i  
2. Zakona o energiji (NN br.120/12) za sebe i/ili za podizvoditelja.  
Dozvola mora biti važeća u trenutku sklapanja ugovora o javnoj nabavi.  
 
V.PODACI O PONUDI  
 
16. Sadržaj ponude:  
Ponuda mora sadržavati: 
1.Ovjeren i potpisan PONUDBENI LIST  – prilog broj 1. 
2. Ovjerena i potpisana Izjava o nekažnjavanju – prilog broj 2.  
3. Popunjen i ovjeren „Troškovnik predmeta nabave " - prilog broj 3.  
4. Izvodi i dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja  
5. Traženi uvjeti pravne i poslovne sposobnosti te tehničke i stručne sposobnosti koji su  
sastavni dio dokumentacije za nadmetanje  
6. Rok valjanosti ponude  
 
17.Način izrade ponude:  
 
Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih 
okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili 
više dijelova. 
Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. 
 
Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se 
onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. uvezana jamstvenikom s 
naljepnicom i žigom ponuditelja na zadnjoj stranici ponude). 
Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od 
koliko se dijelova ponuda sastoji. 
 
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan 
broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na 
način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice 
kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), 
ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati. 
 
Ponude se pišu neizbrisivom tintom. 
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod 
datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.Ponude se izrađuju bez posebne 
naknade. 



 
 
18. Način dostave ponude:  
 
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i adresom 
ponuditelja, naznakom predmeta nabave na koji se ponuda odnosi s navodom "ne otvaraj",  
 
a) Omotnica se dostavlja na adresu:  
KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR 
Sokolska 1, 23000 ZADAR 
 
b) na omotnici treba biti naznačeno:  
 
- naznaka predmeta nabave Ponuda za nadmetanje u postupku bagatelne nabave za  
„Opskrba električnom energijom “  
 
-  naznaka "NE OTVARAJ" 
-  evidencijski broj nabave 
-  adresa i naziv ponuditelja 
 
Ukoliko omotnica nije zapečaćena i označena u skladu s ovom odrednicom, Naručitelj  
neće snositi odgovornost u slučaju da se ponuda zagubi ili prerano otvori.  
 
Ponuda se mora dostaviti na navedeni naslov: KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR, Sokolska  1, 23000 
ZADAR, do 8. lipnja 2016. godine do 12:00 sati. 
Otvaranje ponuda je 8. lipnja 2016. u 12:00 sati u sjedištu naručitelja KAZALIŠTE LUTAKA 
ZADAR, SOKOLSKA 1, 23000 ZADAR. 
Predstavnici ponuditelja mogu biti nazočni kod otvaranja ponuda uz predočenje 
pisane ovlasti za zastupanje. 
 
VI. OSTALE OBREDBE  
Način i uvjeti plaćanja, rok valjanosti ponude, otvaranje ponude, kriterij odabira, bitni uvjeti 
ugovora.  
 
19. Cijena 
  
• Ponuditelji u troškovniku predmeta nabave upisuju jedinične cijene, ukupnu cijenu  
po stavkama i ukupnu cijenu ponude. U cijenu ponude uključeni su svi troškovi i  
popusti na ukupnu cijenu ponude, bez poreza koji se iskazuje posebno iza cijene.  
Cijena se piše brojkama.  
• Cijena električne energije je promjenjiva sukladno zakonskim i podzakonskim  
aktima, a posebice onima koji reguliraju odnose opskrbljivača i povlaštenih  
kupaca, Zakon o tržištu električne energije (N.N. 177/04, 76/07, 152/08), Zakon  
o energiji (N.N. 68/01, 177/04, 76/07, 152/08) i Opći uvjeti za opskrbu  
električnom energijom (N.N. 14/06).  
U Obrazac ponude  upisuje se cijena ponude, iznos PDV-a i ukupna cijena ponude.  
 
20. Rok, način i uvjeti plaćanja:  
Plaćanje se obavlja u roku 30 (trideset) dana od dana ispostave računa za pružene usluge.  
 
21. Rok valjanosti ponude  
Rok valjanosti ponude ne može biti kraći od 60 (šezdeset) dana.  
 
22. Kriteriji za odabir ponude:  
Kriterij na kojem javni naručitelj temelji odabir ponude je najniža cijena.  



 
23. Otvaranje ponuda:  
Otvaranje ponuda je 8. lipnja 2016. u 12:00 sati u sjedištu naručitelja ZADAR, Sokolska 1.,Ured 
ravnatelja, I kat.  
 
Predstavnici ponuditelja mogu biti nazočni kod otvaranja ponuda uz predočenje pisane  
ovlasti za zastupanje.  
 
24. Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju:  
• Sukladno „Internom aktu naručitelja za provedbu bagatelne nabave“ rok je  
slijedeći:  
• Rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijesti o  
poništenju postupka bagatelne nabave iznosi  30 dana od isteka roka za dostavu  
ponuda.  
 
25. Bitni uvjeti ugovora :  
Opći uvjeti ugovora temelje se na Zakonu o obveznim odnosima i ostalim pozitivnim 
zakonskim propisima Republike Hrvatske. 
Premet nabave je specifičan, te slijedom toga, ponuditelj ostaje u obvezi sačiniti ugovor 
budući da imaju tipizirane ugovore, koji se temelje na posebnijim izračunima i podacima. 
Ponuditelj će nakon izvršnosti odluke o odabiru ugovor uputiti naručitelju na potpis. 
 
 
 
 
 
 
VII.PRILOZI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prilog 1.  
 
PONUDBENI LIST   
 
Naručitelj: KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR, Sokolska 1, 23000 ZADAR, OIB: 05876658632 
Predmet nabave: OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM  
Evidencijski broj nabave: B 3/16 
 
Ponuditelj: 
 
Naziv:  ____________________________________________________________________ 
 
 Adresa:_______________________________OIB ________________________________ 
 
Telefon:______________, Telefax:_________________ E-mail:______________________ 
 
Broj računa i naziv banke (IBAN):______________________________________________ 
 
 

PONUDA broj: __________________ 
 

ZA ZAKLJUČENJENJE UGOVORA – OPSKRBOM ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA 
POTREBE KAZALIŠTA LUTAKA ZADAR 

 
 
I. Proučili smo dokumentaciju za nadmetanje, te sve dokumente i podatke koje nam je Naručitelj stavio na 
raspolaganje, detaljno smo se upoznali sa svim uvjetima, odnosno odredbama Poziva na dostavu ponude, koje 
prihvaćamo te ćemo izvršiti predmetnu isporuku prema tim uvjetima, i to kako slijedi: 
 
•    Cijena ponude (bez PDV-a): _________________________________________ kuna 
 
•     PDV:____________________________________________________________ kuna  
 
•     Ukupna cijena ponude (cijena ponude s PDV-om ________________________ kuna  
 
Svi eventualni popusti moraju biti uključeni u izraženu cijenu ponude!  
∗ Ukoliko Ponuditelj nije u sustavu PDV-a, to će naznačiti na mjestu predviđenom za upis iznosa PDV-a. 
 
II. Za slučaj da naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija spremni smo ugovor izvršiti prema uvjetima i u 
rokovima iz Poziva na dostavu ponude. 
 
III. Suglasni smo da ova Ponuda ostane pravovaljana 90 dana od dana otvaranja ponuda, pa istu možete 
prihvatiti do isteka roka. 
 
IV. Ponudi prilažemo dokumentaciju sukladno dokumentaciji Poziva na dostavu ponude. 
 
                  Ponuditelj: 
 
                                                       M.P.               __________________________________________ 
     (ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja) 
 
 
            __________________________________________ 
      (potpis ovlaštene osobe za zastupanje) 
 
U ________________, __________ 2016. godine.  
 
 
 



 
Prilog br.2.  
 
 OBRAZAC IZJAVE PONUDITELJA DA NE POSTOJE OBVEZNI RAZLOZI  
ISKLJUČENJA IZ SUDJELOVANJA U POSTUPKU JAVNE NABAVE  
Temeljem članka 67. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/2011., 83/13., 
143/13. i 13/14.), u vezi sa stavkom 1. točka 1. istog članka dajem  
 

IZJAVU 
 
kojom ja ___________________________ iz ________________________________  
                (ime i prezime)                                                  (adresa stanovanja)  
 
broj osobne iskaznice _______________ izdane od ___________________________  
 
kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta:  
 
_______________________________________________________________________ 
(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)  
 
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da niti ja osobno, niti gospodarski  
subjekt, nismo pravomoćno osuđeni za jedno ili više slijedećih kaznenih djela prema propisima države 
sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje 
gospodarskog subjekta:  
 
(a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.),  
primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u  
gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave  
(članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak  
258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.),  
nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita  
(članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje  
utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.), i počinjenje kaznenog  
djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.), iz Kaznenog zakona,  
 
(b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom  
poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak  
294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za  
počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.),  
zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito  
posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.), i davanje mita (članak  
348.), iz Kaznenog zakona ("Narodne novine" br. 110/97., 27/98., 50/00.,  
129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08.,  
57/11., 77/11. i 143/12.,)  
 
      ______________________________________ 
    (potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje pravne osobe) 
 
Datum:____________________, 2016. godine.  
 
 
∗ Napomena: 
- Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave 
- Izjava mora biti potpisana od ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje pravne osobe, te naveden datum potpisa 
- Izjava ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika 
 



 
 
 


