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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 

 

 

KLASA: 404-01/17-02/07 

URBROJ: 2169/02-02-17-02 

Lopar, 06.03.2017. 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE 

U POSTUPKU NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI 

 

Opskrba električnom energijom 

NBV-07/17 

 
   

U skladu s Pravilnikom o postupku nabave bagatelne vrijednosti, Općina Lopar objavljuje 

ovaj Poziv na dostavu ponude.  

 Gospodarski subjekti koji podnesu svoju Ponudu za ovu nabavu i ispune uvjete ovog 

poziva i dokažu da ne postoje razlozi za isključenje ponuditelja, kao i svoju sposobnost u ovom 

postupku nabave, njihova Ponuda će biti rangirana prema kriteriju za odabir, a to je najniža cijena, 

prema kojemu će se donijeti Odluka o odabiru ili poništenju. 

 

 Rok za dostavu ponuda je 7 dana od objave ovog Poziva na dostavu ponude, odnosno do 

13.03.2017. 

 

1. PODACI O NARUČITELJU 

Naziv naručitelja:  OPĆINA LOPAR 

Sjedište:   Lopar 289a, Lopar 

OIB    55776600209 

Broj telefona:   051/775-598 

Broj telefaksa:  051/775-597 

URL:    www.opcina-lopar.hr 

e-mail:    procelnica@opcina.lopar.hr 

 

kontakt osoba za komunikaciju s ponuditeljima: 

Ime i prezime:  Dominik Paparić, mag.oec. 

e-mail:   procelnica@opcina.lopar.hr 

 

 

 

 

 

OPĆINA LOPAR 

Općinski načelnik 

http://www.opcina-lopar.hr/
mailto:procelnica@opcina.lopar.hr
mailto:procelnica@opcina.lopar.hr
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2. PODACI O PREDMETU NABAVE: 

 

Opis predmeta nabave:  

Opskrba električnom energijom prema ukupnom broju potrošačkih obračunskih 

mjernih mjesta  navedenima u Troškovniku.  

 

 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 ovisiti će o stvarnoj 

potrošnji i može biti veća ili manja od okvirne količine navedene u Troškovniku, te 

cijeni tarife tijekom trajanja ugovora, međutim ukupna plaćanja bez poreza na 

dodanu vrijednost na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu 

vrijednost nabave. 

             

Tehničke specifikacije 

Tehničke specifikacije i vrsta električne energije određene su Troškovnikom. 

Ponuditelji nude predmet nabave u skladu s Općim uvjetima za opskrbu električnom 

energijom (NN 14/06), pridržavajući se u svemu Zakona o tržištu električne energije 

(NN 22/13) i ostalih propisa koji reguliraju tržište električne energije. 

Obračunsko razdoblje za koje će opskrbljivač obračunavati električnu energiju iznosi 

30 +/- 3 

dana. 

Obračun električne energije izvršit će odabrani ponuditelj temeljem mjernih podataka 

koje će 

utvrditi Operator distribucijskog sustava na obračunskim mjernim mjestima 

navedenim u Troškovniku sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom 

energijom (NN 14/06) i mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN 36/06). 

Obračunski elementi na temelju kojih se radi obračun opskrbe električnom energijom 

su: 

1) Preuzeta radna energija izražena u kWh koja se određuje mjerenjem. 

Tarifne stavke za prodaju električne energije utvrđuju se prema dobu dana i dijele se 

na: 

- Više dnevne tarifne stavke (VT) 

- Niže dnevne tarifne stavke (NT) 

Po višim dnevnim tarifnim stavkama obračunava se električna energija isporučena u 

vremenu od 07.00 do 21.00 sat u razdoblju zimskog računanja vremena, a u vremenu 

od 08.00 do 22.00 sata u razdoblju ljetnog računanja vremena. Iznos troška radne 

energije izračunava se množenjem iznosa radne energije s odgovarajućom tarifnom 

stavkom, koja se iskazuje kao jedinična cijena radne energije. 

2) Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora sukladno Uredbi o 

naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i 

kogeneracije (NN 128/2013). 

 

 Troškovnik  

Troškovnik za isporuku  električne energije nalazi se u prilogu poziva za dostavu 

ponude. 

Ponuditelji sukladno Troškovniku iskazuju jedinične cijene i cijenu ponude. Svi 

troškovi i  eventualni popusti uračunavaju se u cijenu ponude (cijena ponude je 

cijena isporuke bez PDV-a) 



 

 

Stranica 3 od 10 

 

 

3. UVJETI NABAVE 

 

Procijenjena vrijednost nabave:   176.000,00 kuna (bez PDV-a) 

Planirano trajanje ugovora:                   1 godina  

Način plaćanja:     30 dana od ovjere zaprimljenog računa  

 

4. RAZLOZI  ISKLJUČENJA  PONUDITELJA I UVJETI SPOSOBNOSTI 

 

Svi dokumenti koje naručitelj traži ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. 

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. 

 

 

4.1. OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA 

 

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave u sljedećim slučajevima: 

- 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.). 

 

  Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti 

izjavu koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti 

starija od tri mjeseca računajući od dana slanja Poziva na dostavu ponuda. 

 

 

  Naručitelj može tijekom postupka radi provjere okolnosti iz ove točke od tijela nadležnog za 

vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu 

po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o 

kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. 

 Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu radi provjere okolnosti iz ove točke, Davatelj koncesije 

može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći: 
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a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta,  

odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili 

 

b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta 

gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje 

gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1. ovoga stavka, ili 

 

c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje 

gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili 

trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili 

izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u 

državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena 

djela iz točke 1. a) i 1. b) 

 

Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka 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 je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe) a 

za potrebe dokazivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti: 

 

- potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana 

slanja Poziva na dostavu ponuda ili 

 

- važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako 

se ne izdaje potvrda Porezne uprave. 

 

- - izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za 
zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili 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 slanja Poziva na dostavu 

ponuda, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili 
jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. 

 

 

4.2. DOKAZIVANJE SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 

 

Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti  

Ponuditelj mora dokazati Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta 

gospodarskog subjekta što  dokazuje 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 kojom se dokazuje upis u registar ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana 

slanja Poziva na dostavu ponuda. 

 

4.3. DOSTAVA LAŽNIH PODATAKA 

 

Ako gospodarski subjekt dostavi lažne podatke pri dostavi dokumenata na temelju kojih se utvrđuje postoje 

li razlozi za isključenje te dokumenata kojima se dokazuje sposobnost gospodarskih subjekata. 

U slučaju postojanja sumnje u istinitost gore dostavljenih podataka u priloženim dokumentima ili izjavama, 

naručitelj će se obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju 

da se radi o ponuditelju sa sjedištem u drugoj državi, naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti. 
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Ovim uvjetom gospodarski subjekt mora dokazati da ima registriranu djelatnost u svezi s 

predmetom nabave.  

 

2.Dozvola Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za obavljanje djelatnosti 

opskrbe električnom energijom, sukladno članku 16., stavku 2. Zakona o energiji (N.N. br. 

120/12 i 14/14). 

 

 

5. VRSTA I VISINA JAMSTVA  (AKO SE TRAŽI) 

Nije primjenjivo. 

 

6. PODACI O PONUDI  

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od 

strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i 

zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva. 

- rok valjanosti ponude: najmanje 90 dana od roka za dostavu ponuda 

- rok za dostavu ponude:  ponudu je potrebno dostaviti do ponedjeljka, 13. ožujka 2017.  

godine do 12:00 sati. Ponude koje pristignu na navedenu adresu nakon roka ili su nepotpune neće 

se razmatrati. 

 

- način dostave ponude:  ponude se podnose u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici u Općinu 

Lopar neposredno ili putem pošte sa naznakom „NE OTVARAJ- Ponuda za nadmetanje  u 

postupku bagatelne nabave za „Opskrbu električnom energijom –NBV-07/17“ 

 

- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda: otvaranje ponuda će se održati u ponedjeljak, 13. ožujka 

2017. s početkom u 13:00 sati, u prostorijama Općine Lopar.  

 

- kriterij odabira ponuda: najniža cijena sposobnog ponuditelja koji ispunjava sve uvjete iz ovog 

Poziva. 

 

Rok i mjesto isporuke 

Ugovor o isporuci električne energije sklapa se na razdoblje od 12 mjeseci. Traži se kontinuirana 

neprekidna opskrba tijekom cijelog razdoblja važenja ugovora. 

Početak isporuke električne energije je po potpisu ugovora o javnoj nabavi, a završetak isporuke je 

s danom isteka ugovorenog razdoblja od 12 mjeseci. 

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. 
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Način određivanja cijene ponude 

Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokružene na dvije 

decimale) za svaku stavku troškovnika, na način kako je to određeno u troškovniku  i ponudbenom 

listu (i to: bez PDV-a, iznos PDV -a i ukupna cijenu s PDV-om), 

Cijena ponude obuhvaća sve stavke troškovnika. 

Cijena ponude piše se brojkama. 

Cijena bez PDV-a mora sadržavati sve troškove i popuste. 

 

Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada se na Ponudbenom listu na mjestu predviđenom za 

upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis 

cijene bez PDV-a., a mjesto za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno. 
 

Promjenljivost cijene  

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 ce o tome obavijestiti Naručitelja do kraja siječnja 

kalendarske godine u kojoj se obavlja promjena cijena obračunskih elemenata. 
 

 

Sve troškove koji se pojave izvan deklariranih cijena ponuditelj snosi sam. 

Valuta ponude 

Cijena ponude izražava se u hrvatskim kunama. 

Jezik i pismo na kojem se sastavlja ponuda 

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 

 

Sastavni dijelovi ponude: 

Ponuda mora sadržavati dokumentaciju složenu sljedećim redom: 

1. Ponudbeni list (Obrazac 1) – ovjeriti potpisom odgovorne/ovlaštene osobe  i pečatom    

tvrtke ponuditelja. 

2. Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja                      

3. Dokazi o pravnoj i poslovnoj sposobnost 

4. Troškovnik u papirnatom obliku, ispunjen u originalu, potpisan od odgovorne/ovlaštene 

osobe i ovjeren pečatom ponuditelja 
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RAZLOZI ZA PONIŠTENJE POSTUPKA NABAVE 

Naručitelj može u bilo koje vrijeme poništiti postupak nabave, u cjelini ili djelomično, bez 

iznošenja razloga. 

 

 

OTVARANJE, PREGLED I OCJENA PONUDA 

Nakon isteka roka za dostavu Ponuda navedenog u Pozivu za dostavu ponuda, stručne službe 

naručitelja otvaraju prispjele ponude. 

Otvaranje ponuda nije javno. 

Nakon otvaranja radi se pregled i ocjena odnosno analiza prispjelih Ponuda na temelju uvjeta i 

zahtjeva iz Poziva na dostavu ponuda. 

Stručne službe naručitelja izrađuju Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocijeni ponuda. 

 

U slučaju odbijanja ponuda odgovarajuće se primjenjuje odredbe Zakona o javnoj nabavi. 

 

ODLUKA O ODABIRU ILI PONIŠTENJU 

Naručitelj će nakon rezultata pregleda i ocjene ponuda donijeti odluku o odabiru ili poništenju. 

Ako ni jedna ponuda ne udovoljava uvjetima iz Poziva za dostavu ponuda naručitelj će poništiti 

postupak nabave bagatelne vrijednosti. 

Na poništenje postupka nabave bagatelne vrijednosti se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj 

nabavi. 

Odlukom o odabiru odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelja koja udovoljava svim uvjetima 

definiranim u Pozivu na dostavu ponuda. 

Odluka o odabiru temelji se na kriteriju za odabir ponuda. 

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, javni 

naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije. 

 

ROK DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU/PONIŠTENJU 

Rok za donošenje odluke o odabiru/poništenju je 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.  

Odluku o odabiru ili odluku o poništenju postupka bagatelne nabave s preslikom zapisnika o 

pregledu i ocjeni ponuda naručitelj će bez odgode dostaviti svakom ponuditelju. 

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima 

naručitelja. 

 

ZAVRŠETAK POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI 

Postupak nabave bagatelne vrijednosti završava danom potpisa Ugovora o nabavi. 
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Ugovor potpisuje Općinski načelnik. 

Sastavni dijelovi Poziva na dostavu ponude su:   

- Ponudbeni list (Obrazac 1),  

- Izjava o nekažnjavanju (Obrazac 2), 

- Troškovnik 

       

 

Općinski načelnik 

mr.sc. Alen Andreškić 
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OBRAZAC (1) 

 
 

PONUDBENI LIST 
 
 

Broj ponude_________________________   Datum ponude: ________________________  

  

Naručitelj: OPĆINA LOPAR, Lopar 289a, 51281 Lopar, OIB: 55776600209 

Predmet nabave: Opskrba električnom energijom NBV- 07/17 

 

Podaci o ponuditelju: 

Naziv i sjedište ponuditelja / nositelja 

ponude 
 

OIB  broj 

računa 
 

Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti) DA                 NE 

Adresa za dostavu pošte  

e-mail:  Telefon:  Telefax:  

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:  

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe za 

potpisivanje Ugovora: 
 

Rok valjanosti ponude:  

 

Cijena ponude: 
 

Cijena ponude bez PDV-a  

Iznos poreza na dodanu vrijednost  

Cijena ponude s PDV-om  

 
 
 
________________   M.P.   
(mjesto, datum) 

 
____________________________________________ 
      (ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe ponuditelja)                                          

 

 



 

 

Stranica 10 od 10 

 

OBRAZAC (2) 

 

Temeljem članka 67. St.1. i 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) dajem sljedeću 

 

IZJAVU 

 

Kojom ja______________________________________________________________________________ 

(ime i prezime, adresa, OIB) 

 

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta 

 

___________________________________________________________________________________ 

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) 

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da niti ja osobno, niti gospodarski subjekt, nismo 

pravomoćno osuđeni 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.). 

 

______________________________________ 

         (potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje) 

Datum: ____________ 2016. 

 

* 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  

 

 

 


