


Na temelju ðlanka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN L20/2016) te sukladno odluci Upravnog vijeÓa sa

sjednice odrZane dana 18. oZujka 2020. godine, dekan Zdravstvenog veleuðili5ta Kreðimir Rotim (U

daljnjem tekstu: Naruðitelj), dana 19. oZujka 2020. godine donosi sljedeói

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

PREDMET

ðlanak 1.

(1) U svrhu poðtivanja osnovnih naðela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog tro5enja

proraðunskih sredstava, ovim se Pravilnikom ureduje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog

odnosa za nabavu robe, radova i/ili usluga, procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu

roba i usluga, odnosno 500.000, 00 kuna za nabavu radova, bez PDV-a (u daljnjem tekstu:
jednostavna nabava) za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu:

Zakon), ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

U provedbi postupaka nabave robe, radova i/ili usluga osim ovog Pravilnika, obvezno je

primjenjivati i druge vaieóe zakonske i podzakonske akte, kao i interne akte, a koji se odnose na

pojedini predmet nabave u smislu posebnih zakona (npr. Zakon o obveznim odnosima, Zakon o

prostornom uredenju, gradnji, i dr.).

TEMEUNIPOJMOVI
ðlanak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeóa znaðenja:

L. Plan nabave je dokument koji naruðitelj donosi za proraðunsku/poslovnu godinu sukladno

odredbama Zakona o javnoj nabavi.
2. Naruðitelj je javno pravno tijelo, donositelj ovog Pravilnika.
3. Ponuditelj je gospodarski subjekt koji je pravodobno dostavio ponudu.

4. Ugovor o nabavi je naplatni ugovor, sklopljen u pisanom obliku izmedu jednog ili viSe

gospodarskih subjekata i jednog ili vi5e naruðitelja i ðiji je predmet nabave izvodenje radova,

isporuka robe ili pruZanje usluga.

5. Ugovor o nabavi radova je ugovor o nabavi ðiji je predmet:
a) izvodenje radova ili projektiranje iizvodenje radova, ili

b) izvodenje ili projektiranje i izvodenje posla, ili

c) realizacija posla u skladu sa zahtjevima koje je odredio naruðitelj koji ima odluðan utjecaj

na vrstu ili projektiranje posla. Pojam "posao" znaði rezultat visokogradnje ili niskogradnje

uzet u cjelini kojije sam po sebidovoljan da ispunigospodarsku ilitehniðku funkciju.
6. Ugovor o nabavi usluga je ugovor o nabavi koji nije ugovor o nabavi radova ili ugovor o nabavi

robe, a ðiji su predmet usluge u smislu naruðitelja kao krajnjeg korisnika pruZatelja usluga.

Ugovor o nabavi ðiji su predmet i roba i usluge smatra se ugovorom o nabavi usluga ako

vrijednost tih usluga prelazi vrijednost robe obuhvaóene tim ugovorom.

Ugovor o nabavi ðiji su predmet usluge, a koji ukljuðuje radove koji su samo sporedni uz glavni

predmet ugovora smatra se ugovorom o nabavi usluga.

7. Ugovor o nabavi robe je ugovor o nabavi koji nije ugovor o javnim radovima, a ðiji je predmet

kupnja robe, najam robe, zakup robe, leasing sa ili bez opcije kupnje robe. Ugovor o nabavi ðiji

je predmet isporuka robe, a koji kao sporedne ukljuðuje i poslove postavljanja i instalacije,

smatra se ugovorom o nabavi robe.
8. Gospodarski subjekt je fiziðka ili pravna osoba ili zajednica tih osoba koja na trZiStu nudi

izvodenje radova i/ili posla, isporuku robe ili pruÍanje usluga.
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SPRJ EðAVANJE SU KOBA I NTERESA

ðlanak 3.

(1) O sukobu interesa na odgovarajuói naðin primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi

POKRETANJE POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

ðlanak 4.

(1) Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave provodi Struðno povjerenstvo za javnu

nabavu koje imenuje odgovorna osoba naruðitelja internim aktoml te odreduje njihove obveze i

ovlasti u postupku jednostavne nabave. Predstavnici naruðitelja mogu biti i druge osobe, ako imaju

utjecaj na odluðivanje i/ili druge radnje u vezi s pojedinim postupkom jednostavne nabave.

(2) Obveze i ovlasti Struðnog povjerenstva za javnu nabavu naruðitelja su:

priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko uvjeta vezanih uz predmet nabave,

potrebnog sadrZaja dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, tehniðkih specifikacija,

ponudbenih troSkovnika i ostalih dokumenata vezanih uz predmetnu nabavu,

provedba postupka jednostavne nabave: slanje i/ili objava zahtjeva/poziva za dostavu

ponuda na web stranici naruðitelja, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o

otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, odabir najpovoljnije ponude sukladno uvjetima
propisanim dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda, rangiranje ponuda sukladno

kriteriju za odabir ponuda, odabir najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir i uvjetima
propisanim dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda ili poniËtenje postupka.

(3) U pripremi i provedbi postupka jednostavne nabave moraju sudjelovati najmanje 3 (tri) ðlana

Struðnog povjerenstva za javnu nabavu naruðitelja, od kojih 1 (jedan) moZe imati vaZeói certifikat

iz podruðja javne nabave u postupcima jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili

veóe od 70.000,00 kuna bez PDV-a.

(1) postupcijednostavne nabave moraju 0,,, rl';:iH' s Planom nabave naruðitelja.2
(2) Postupakjednostavne nabave zapoðinje danom donoSenja Odluke o poðetku postupka.

ðlanak 6.
(1) Odgovorna osoba naruðitelja donosi Odluku o poðetku postupka jednostavne nabave, koja se

sastoji od:
1. naziva predmeta nabave,

2. rednog broja predmeta nabave u Planu nabave,

3. procijenjenevrijednosti nabave,

4. iznosa planiranih sredstava (s PDV-om) i izvora planiranih sredstava (pozicija i konto
proraðuna/ financijskog plana),

5. podataka o osobama koje provode postupak,

6. podataka o ponuditeljima kojima óe se uputiti zahtjev/poziv za dostavu ponuda, ako je

primjenjivo
7. ostalipodaci...

PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 2O.OOO,OO

KUNA bez PDV-a

õlanak 7.

(1) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna bez PDV-a,

naruðitelj provodi izdavanjem narudZbenice jednom gospodarskom subjektu.
(2) Narudãbenica obvezno sadräi podatke o:

L sluãbi/odjelu/sektoru koja izdaje narudZbenicu,

1 moZe se imenovati za svaki postupakjednostavne nabave zasebno ili opóom odlukom do njenog opoziva
2lzuzev predmeta nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna.
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2. osobi koja pokreóe nabavu,

3. vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, koliðina,
jediniðnih cijena te ukupnih cijena,

4. roku i mjestu isporuke,
5. naðinu i roku plaéanja,

6. gospodarskom subjektu- dobavljaðu.
(3) NarudZbenicu potpisuje odgovorna osoba naruðitelja.
(4) Za nabavu usluga iz stavka 1. obvezan je pisani ugovor u sluðajevima kada se nabavljaju

intelektualne i osobne usluge, kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.
(5) Evidenciju o izdanim narudZbenicama iz ovog ðlanka vodi nadleina sluZba za javnu

na bavu/fina ncije.

PRoVEDBA PosTUPAKA JEDNoSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEÓE OD

20.000,00 KUNA DO 70.000,00 KUNA, bez PDV-a

ðlanak 8.
(1) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednostijednake ili veóe od 20.000,00 kuna do 70.000

kuna bez PDV-a, naruðitelj provodi objavom zahtjeva/poziva za dostavu ponuda na lnternetstranici

naruðitelja. lznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini trZisnog natjecanja zahgevlpoziv za

dostavu ponuda moie se uputiti samo 1 (jednom) gospodarskom subjektu'3
(2) Zahfiev/poziv za dostavu ponuda mora sadrZavati:

L. podatke o predmetu nabave,

2. procijenjenu vrijednosti nabave,

3. podatke o obveznom sadrZaju ponude (traZeni dokazi sposobnosti, ako je potrebno jamstvo,

rok valjanosti ponude, fotografije, katalozi, potvrde, certifikati i dr.),

4. rok za dostavu ponuda,

5. kriterij za odabir,
6. tehniðku specifikaciju (troSkovnik),

7. rok za donoSenje odluke o odabiru ili poniðtenju (ukoliko nije navedeno u zahtjevu/pozivu)

valjani rokovi su navedeni u ð1. 12. ovog Pravilnika.

ðlanak 9.

(1) Kaodokazodgovarajuóesposobnostigospodarskogsubjekta,uzahtjevu/pozivuzadostavuponuda
mo2e se zahtijevati dostava sljedeóih dokaza:

1. preslike izvoda iz poslovnog, sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajuóeg registra

drZave sjediSta gospodarskog subjekta, ne starijeg od 3 (tri) mjeseca raöunajuói od dana objave

zahtjeva/poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama naruðitelja. Ako se izvod ne

izdaje u driavi sjedi5ta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt moZe dostaviti izjavu s

ovjerom potpisa kod nadleZnog tijela.
2. preslike posebnog ovla5tenja ili potvrde o ðlanstvu u odredenim organizacijama za pruZanje

usluga, sukladno posebnim propisima,

3. ostale dokaze ovisno o vrsti predmeta nabave, ako se procijeni potrebnim.

(2) Naruðitelj je obvezan iskljuðiti ponuditelja iz postupka jednostavne nabave:

1,. akoje gospodarski subjekt ili osoba ovlaStena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

pravomoéno osudena za bilo koje od sljedeóih kaznenih djela odnosno za odgovarajuéa

kaznena djela prema propisima drZave sjediöta gospodarskog subjekta ili drãave ðiji je

drZavljanin osoba ovlaStena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) sudjelovanje u zloðinaëkoj organizaciji, na temelju
- ölanka 328. (zloöinaðko udruZenje) i ðlanka 329. (poðinjenje kaznenog djela u sastavu

zloðinaðkog udruienja) Kaznenog zakona
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- ðlanka 333. (udruZivanje za poöinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (lNarodne

novine<, br. tl1/97., 27/98.,50/00., 129/O0., 51./01., tl1./O3., !90/03', L05/04', 84/05,,

7 Ll 06,, lto / 07 ., L52 / 08., 57 h',J.., 7 7 / L1". i 1.43 / r2.)
b) korupcûu, na temelju
- ðlanka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), ëlanka 253. (davanje mlta u

gospodarskom poslovanju), ðlanka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), ðlanka 291.

(zlouporaba poloZaja i ovlasti), ölanka 292. (nezakonito pogodovanje), ðlanka 293, (primanJe

mita), ðlanka 294. (davanje mita), ðlanka 295. (trgovanje utjecajem) i ðlanka 296. (davanje mlta
za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

- ðlanka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), ëlanka 294.b (davanje mita u

gospodarskom poslovanju), ðlanka 337. (zlouporaba poloiaja i ovlasti), ðlanka 338. (zlouporaba

obavljanja duZnosti dräavne vlasti), ðlanka 343. (protuzakonito posredovanje), ëlanka 347,
(primanje mita) i ðlanka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (>Narodne novine<, br,

7ro/97,, 27 /98.,50/00., t2g/00., suor., ttt/03., t9O/03., 705/04., 84/05.,7L/06, tL0l07.,
r52/ 08., 57 / 7\., 77 ht. i L43 / L2.\

c) prijevaru, na temelju
- ëlanka 236. (prijevara), ðlanka 247 . (prijevara u gospodarskom poslovanju), ðlanka 256. (utaja

poreza ili carine) i ðlanka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

- ðlanka 224. (prijevara), ðlanka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i ðlanka 286,
(utaja poreza idrugih davanja) iz Kaznenog zakona (>Narodne novine<, br'tt0/97.,27/98',
50/00., t2g/00., 5r/O1., ttL/03., t9O/O3., !05/04., 84/05,77/06., tt0/07 ,, t52108,, 57 /L1.,
77 /11.i 143/72.\
d) terorizam ili kaznena djela povezana s teroristiðkim aktlvnostlma, na temelJu

- ölanka 97. (terorizam), ölanka 99. (javno poticanje na terorizam), ëlanka 100, (novaëenje za

terorizam), ðlanka 101. (obuka za terorizam) i ðlanka 102. (teroristiðko udruÍenje) Kaznenog

zakona

- ðlanka 169. (terorizam), ðlanka 169.a fiavno poticanje na terorizam) i ðlanka 169.b (novaðenje

iobuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (>Narodne novine<, br, tl1/97.,27/98.,50/00',
t29/O0., 5t/0t., rrt/o3., r9o/03., 705/04., 84/05.,7u06., !LO/07 ,, t52/08., 57 /L1,.,77 /tt. I

t43/12.)
e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

- ðlanka 98. (financiranje terorizma) i ðlanka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

- ðlanka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (>Narodne novine(, br. L70/97',27/98,,
50/00., 129100.,51/0L., n1./03.,190/03., 105104.,84/05.,7t/06, Ll0/07., t52108., s7lLl,,
77lLt.i r43/12.1
f) djeöj¡ rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

- ðlanka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

- ðlanka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (>Narodne novine<, br.

tto/97.,27 /98,,50/00., 129/OO.,'L/OL, rt7/O3., t9O/03.,105/04.,84/05.,7!/06,, tL0/07,,
t52/O8.,57 /!r.,77 /7r. i 1.43/12.)

2. ako nije ispunio obvezu plaóanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i

zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno posebnom propisu plaóanje tih obveza nije

dopuSteno ili je odobrena odgoda plaéanja, u kojem sluðaju se to dokazuje dokumentom iz

stavka 4. ovog ðlanka.

(3) Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz stavka 2. toðke L. ovoga ðlanka gospodarski subjekt u ponudi

dostavlja izjavu. lzjavu daje osoba po zakonu ovlaStena za zastupanje gospodarskog subjekta. lzjava

ne smije biti starija od tri mjeseca raðunajuói od dana objave zahtjeva/poziva za dostavu ponuda

na internetskim stranicama naruðitelja.
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(4) Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz stavka 2. toðke 2. ovoga ðlanka gospodarski subjekt u ponudi

dostavlja:

t. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana raðunajuói od dana

poðetka postupka jednostavne nabave, ili

2. vaZeói jednakovrijedni dokument nadleZnog tijela drZave sjediSta gospodarskog subjekta, ako

se ne izdaje potvrda iz toöke L, ovoga stavka, ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuóu izjavu osobe koja je po zakonu ovla5tena za zastupanje

gospodarskog subjekta ispred nadleZne sudske ili upravne vlasti ili biljeZnika ili nadleZnog

strukovnog ili trgovinskog tijela u drZavi sjediðta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim
potpisom kod biljeänika, koje ne smiju biti starije od 30 dana raðunajuói od dana slanja ili

objave zahtjeva/poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama naruðitelja, ako se u

drZavi sjediSta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz toðke 1. ovoga stavka ili
jednakovrijedni dokument iz toðke 2. ovoga stavka.

(5) Naruðitelj moZe tijekom postupka jednostavne nabave radi provjere okolnosti iz stavka 2. toðke 1.

ovoga ðlanka od tijela nadleZnog za vodenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim

drZavama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovla5tenu za zastupanje

gospodarskog subjekta zatraziti izdavanje potvrde o ðinjenicama o kojima to tijelo vodi sluZbenu

evidenciju.

(6) Ako nije u moguónosti pribaviti potvrdu iz stavka 5. ovoga ölanka, radi provjere okolnosti iz stavka

2. toöke L. ovoga ðlanka naruðitelj moäe od ponuditelja zatraZiti da u primjerenom roku dostavi

vaZeói:

1. dokument tijela nadleZnog za vodenje kaznene evidencije drZave sjedi5ta gospodarskog

subjekta, odnosno drZave ðiji je drZavljanin osoba ovla5tena po zakonu za zastupanje

gospodarskog subjekta, ili

2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadleino sudsko ili upravno tijelo u dräavi sjedi5ta

gospodarskog subjekta, odnosno u drZavi ðiji je drZavljanin osoba ovlaStena po zakonu za

zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz toðke

L. ovoga stavka, ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuéu izjavu osobe koja je po zakonu ovla5tena za zastupanje

gospodarskog subjekta ispred nadleZne sudske ili upravne vlasti ili biljeZnika ili nadleZnog

strukovnog ili trgovinskog tijela u drZavi sjediSta gospodarskog subjekta, odnosno u drZavi öiji

je ta osoba drZavljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod biljeZnika, ako se u driavi sjediSta

gospodarskog subjekta, odnosno u drZavi ðiji je ta osoba drZavljanin ne izdaju dokumenti iz

toðke 1. i 2. ovoga stavka ili oni ne obuhvaóaju sva kaznena djela iz stavka 2. toðke 1. ovoga

ðlanka.

(7) Kriteriji za odabir ponude su:

1. najniäa cijena.
U sluðaju da su pristigle dvije ili viSe ponuda s istom cijenom, odabire se ona ponuda koja je

zaprimljena ranije.
2. ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ukoliko se primjenjuje pravilo ekonomski najpovoljnije ponude naruðitelj je duZan u

zahtjevu/pozivu za dostavu ponuda navesti relativni znaðaj koji pridaje svakom pojedinom kriteriju,

uzimajuói u obzir da maksimalni relativniznaðaj (ponder) cijene ne smije bitiveói od9O%.

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

naruðitelj ée odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

ðlanak 10.

(1) Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraói od 7 (sedam) dana od dana objave zaht¡eva/poziva za

dostavu ponuda.
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ðlanak 11.

(1) Po isteku roka za dostavu ponuda, a najkasnije 15 dana od isteka navedenog roka, najmanje 2 (dva)

ðlana Struðnog povjerenstva za javnu nabavu otvaraju ponude i sastavljaju zapisnik o otvaranju,
pregledu i ocjeni ponuda

(2) Zapisnik se sastoji obvezno od:

1. naziva i sjediSta naruðitelja
2. naziva predmeta nabave,

3. evidencijskog broja nabave,

4. navod o gospodarskim subjektima koji su pravodobno dostavili ponude,

5. datuma poðetka otvaranja, pregleda i ocjene ponuda,

6. imena i prezimena ðlanova Struðnog povjerenstva za javnu nabavu,

7. naziva i sjediSta ponuditelja,
8. cijena ponuda bez PDV-a i cijena ponuda s PDV-om,

9. analitiðkog prikaza traZenih i danih dokaza sposobnosti ponuditelja, jamstava ako je traZeno,

10. analize ponuda vezano za ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehniðkih

specifikacija,
11. razloga za odbijanje ponuda uz obja5njenje,
!2. razloga za iskljuðenje ponuditelja,
13. rangiranja valjanih ponuda sukladno kriteriju za odabir,
L4. naziva ponuditelja s kojim óe se sklopiti ugovor,
15. prijedloga odgovornoj osobi naruðitelja za dono5enje odluke o odabiru ili odluke o poniStenju,

s obrazloZenjem.

ðlanak 12.
(1) Rok za dono5enje odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili odluke o poniStenju postupka

jednostavne nabave zapoðinje teói danom isteka roka za dostavu ponuda, te iznosi 30 dana od

dana isteka roka za dostavu ponuda.

ðlanak 13.

(1) lstekom roka od 5 (pet) dana od objave odluke o odabiru najpovoljnije ponude na internetskim
stranicama naruðitelja, stjeðu se uvjeti za sklapanje ugovora o nabavi.

ZAJEDNIðKE ODREDBE KOD POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOST¡

JEDNAKE tLt VEÓE OD 20.000,00 KUNA BEZ PDV-a

Odredivanje i opis predmet nabove
ðlanak 14.

(1) Naruðitelj odreduje predmet nabave na naðin da predstavlja njegovu tehniöku, tehnoloËku,

oblikovnu, funkcionalnu i/ili drugu cjelinu.
(2) Predmet nabave mora se opisati na jasan, nedvojben, potpun i neutralan naðin koji osigurava

usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je naruðitelj postavio.
(3) Opis predmeta nabave sadrZi tehniðke specifikacije te se, ako je potrebno, nadopunjava nacrtima,

projektnom dokumentacijom, crteZima, modelima, uzorcima i sliðno. U opisu predmeta nabave

navode se sve okolnosti koje su znaðajne za izvr5enje ugovora, a time i zaizradu ponude kao 5to su

mjesto izvrËenja, rokovi izvrSenja ili posebni zahtjevi u pogledu naðina izvrSenja predmeta nabave,

itd. lsto vrijedi i za posebno oteZavajuóe ili olakSavajuóe okolnosti.
(a) Kod funkcionalnog opisa predmeta nabave mora biti prepoznatljiva svrha predmeta nabave i

zahtjevi koji se postavljaju za predmet nabave u tehniðkom, gospodarskom, oblikovnom i

funkcionalnom pogledu.
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Te h n iðke spe cifi ka cij e

ðlanak 15.

(1) Tehniðke specifikacije odretfuju se u zahtjevu /pozivu za dostavu ponuda.
(2) Tehniðke specifikacije moraju omoguóiti jednak pristup ponuditeljima i ne smiju imati uðinak

stvaranja neopravdanih prepreka postupku jednostavne nabave. Tehniðke specifikacije moraju

omoguóiti podnoSenje ponuda koje odraäavaju razliðitost tehniðkih rjeSenja.

(3) Uz po5tovanje obveznih nacionalnih tehniðkih pravila, pod uvjetom da su u skladu s pravom

Europske unije, tehniðke specifikacije se formuliraju u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva

koji mogu ukljuðivati:
a) ili karakteristike koje su povezane s predmetom nabave,

b) ili upute na specifikacije kao sredstvo pretpostavke sukladnosti s takvim izvedbenim ili

funkcionalnim zahtjevima,
c) ili upuóivanjem na specifikacije za odredene karakteristike,

pri ðemu parametri moraju biti dovoljno precizni za ponuditelje da dobiju jasnu predodZbu o
predmetu nabave, a za naruðitelje da sklope ugovor.

(4) Prikladnim sredstvom u smislu ovoga ðlanka moie se smatrati tehniðka dokumentacija proizvodaða

ili ispitni izvjeðtaj priznatoga tijela.
(5) Priznata tijela u smislu ovog ðlanka su ispitni i mjerni laboratoriji, te potvrdna i inspekcijska tijela

koja zadovoljavaju primjenjive europske norme. Javni naruðitelj mora prihvatiti potvrde priznatih

tijela osnovanih u drugim drZavama ðlanicama.

TroËkovnik

ðlanak 16.
(L) TroSkovnik koji izraduje naruðitelj u zahtjevu/pozivu za dostavu ponuda sastoji se od jedne ili vi5e

stavki.
(2) Stavka troökovnika sadrii najmanje polja kojima se navodi:

1. tekstualni opis stavke,
2. jedinica mjere po kojoj se stavka obraöunava, a koja moZe biti izraZena u komadima, jedinici

mase, drugim mjernim jedinicama ili pauðalu,

3. koliðina stavke (toðna koliðina stavke, okvirna koliðina stavke, predvidena koliðina stavke ili
procijenjeni udio stavke),

4. cijena stavke (po jedinici mjere),
5. zbirna cijena viSe stavki (zbroj cijena viSe stavki na koje se odnosi zbirni procijenjeni udio), ako

je primjenjivo,
6. ukupna cijena stavke,
7. cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost (zbroj svih ukupnih cijena stavki).

(3) Prilikom ispunjavanja tro5kovnika ponuditelj ukupnu cijenu stavke izraðunava kao:

L. umnoäak koliðine stavke i cijene stavke, ili
2. umnoäak zbirnog procijenjenog udjela viSe objedinjenih stavki tro5kovnika i zbirne cijene viSe

stavki na koje se taj zbirni procijenjeni udio odnosi.
(4) Ponuditelji su obvezni ispuniti sve stavke troSkovnika.

Postupok zoprimanja ponude

ðlanak 17.
(1) Svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni

broj prema redoslijedu zaprimanja.
(2) Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, ona se upisuje u upisnik o zaprimanju ponuda te

dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Ponuda se u tom sluðaju smatra zaprimljenom u

trenutku zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune ponude.
(3) Upisnik je sastavni dio zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.
(a) Na omotnici ponude naznaðuje se datum i vrijeme zaprimanja, te redni broj ponude prema

redoslijedu zaprimanja.
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(5) Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u upisnik o zaprimanju

ponuda, ali se evidentira kod naruðitelja kao zaka5njela ponuda, obiljeZava se kao zaka5njela te
neotvorena vraóa po5iljatelju bez odgode.

(6) Do trenutka krajnjeg roka za dostavu ponuda nije dopuðteno davanje informacija o zaprimljenim

ponudama.
(7) Upisnik o zaprimanju ponuda i ponude ne smiju biti dostupne neovlaËtenim osobama.

ðlanak 18.

(1) Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom: naziva naruðitelja, naziva

ponuditelja, naziva predmeta nabave, evidencijskog broja nabave i "ne otvaraj",
(2) Ponude se upisuju u upisnik o zaprimanju ponuda sukladno redoslijedu njihova zaprimanja.
(3) Ponuditelj moie do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

(4) lzmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti naðin kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom

da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.
(5) Ponuditelj moZe do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene

ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti naðin kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o

odustajanju od ponude. U tom sluðaju neotvorena ponuda se vraóa ponuditelju.

Ponudo

ðlanak 19.

(L) Ponuda je izjava pisane volje ponuditelja da isporuði robu, pruZi usluge ili izvede radove sukladno

uvjetima i zahtjevima navedenima u zahtjevu/pozivu za dostavu ponuda.

(2) Ponuda sadräi:

7. popunjeni ponudbeni list,

2. jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traZeno,
3. dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje osnove za iskljuðenje,

4. traZene dokaze sposobnosti,
5. popunjenitro5kovnik,
6. ostalo traZeno u pozivu za dostavu ponuda (uzorci, katalozi, tehniðka dokumentacija,

fotografije, skice, izjave, itd,).
(3) Ponudbeni list iz stavka 2. ovoga ðlanka najmanje sadrii:

7. naziv i sjediSte naruðitelja,
2. naziv i sjediSte ponuditelja, adresa, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedi5ta

gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo), broj raðuna, navod o tome je li ponuditelj u sustavu

poreza na dodanu vrijednost, adresa za dostavu poðte, adresa e-po5te, kontakt osoba

ponuditelja, broj telefona, broj faksa,

3. predmet nabave,

4. cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost,
5. iznos poreza na dodanu vrijednost,
6. cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost,
7. rok valjanosti ponude,

8. datum i potpis ponuditelja.
(4) Ponuda se izraduje na naðin da ðini cjelinu.
(5) Ponuda se uvezuje na naðin da se onemoguói naknadno vadenje ili umetanje listova,
(6) Ako je ponuda izradena u dva ili viSe dijelova, svaki dio se uvezuje na naðin da se onemoguói

naknadno vadenje ili umetanje listova.
(7) Dijelove ponude kao 5to su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti

uvezani ponuditelj obiljeiava nazivom i navodi u sadrZaju ponude kao dio ponude.

(8) Ako je ponuda izradena od vi5e dijelova ponuditelj mora u sadräaju ponude navesti od koliko se

dijelova ponuda sastoji.
(9) Stranice ponude se oznaðavaju brojem na naðin da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj

stranica ponude. Kada je ponuda izradena od viSe dijelova, stranice se oznaðavaju na naðin da svaki

slijedeói dio zapoðinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim zavr5ava
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prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj
dio ponude ponovno numerirati.

(10)Ako naruðitelj od ponuditelja zahtjeva i dostavu ponude na mediju za pohranjivanje podataka, on

se dostavlja zajedno s izvornikom ponude. U tom sluðaju ponuda dostavljena na mediju za

pohranjivanje podataka smatra se preslikom ponude.
(11)Ponude se piSu neizbrisivom tintom.
(12)lspravci u ponudi moraju biti izradeni na naðin da su vidljivi. lspravci moraju uz navod datuma

ispravka biti potvrdeni potpisom ponuditelja.

ðlanak 20.
(1) Ponuditelj izraZava cijenu ponude u kunama, a u drugoj valuti samo ako je naruðitelj to izriðito

odredio u dokumentaciji o nabavi.
(2) Cijena ponude piSe se brojkama.
(3) U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uraðunati svi tro5kovi i popusti.

Pregled i ocjena ponuda
ðlanak 21.

(1) Struðno povjerenstvo za javnu nabavu naruðitelja pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta
i zahtjeva iz zahtjeva/pozivaza dostavu ponuda.

(2) Pregled i ocjena ponuda tajni su do donoSenja odluke naruðitelja.
(3) Postupak pregleda i ocjene ponuda obavljaju ðlanovi Struðnog povjerenstva za javnu nabavu

naruðitelja, te ako je potrebno neovisne struðne osobe.
(4) Sposobnost ponuditelja mora postojati u trenutku otvaranja ponuda.
(5) U postupku pregleda i ocjene ponuda, Struðno povjerenstvo za javnu nabavu naruðitelja sljedeóim

redoslijedom provjerava valjanost ponude:

1. razlogeiskljuðenja,
2. jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traäeno,
3. ispunjenje uvjeta sposobnosti, ako je traäeno
4. raðunsku ispravnost ponude,

5. ispunjenje zahtjeva vezanih za opis predmeta nabave i tehniðke specifikacije,
6. ispunjenje ostalih uvjeta iz zahtjeva/poziva za dostavu ponuda.

Neprihvotljiva, neprovilna i neprikladno ponudo

ðlanak 22.
(1) Neprihvatljiva ponuda je ponuda koja zbog formalnih ili drugih objektivnih razloga ne moZe biti

odabrana, primjerice ponuda ponuditelja koji ne ispunjava kriterije za kvalitativni odabir
gospodarskog subjekta u skladu sa zahtjevom/pozivom za dostavu ponuda, ponuda kojoj

nedostaje jamstvo za ozbiljnost ponude ako je traZeno, ponuda ðija je cijena veóa od osiguranih
sredstava za nabavu.

(2) Nepravilna ponuda je svaka ponuda koja nije sukladna zahtjevu/pozivu za dostavu ponuda, ili je

zaka5njelo pristigla ponuda, ili postoje dokazi o tajnom sporazumu ili korupciji, ili nije rezultat
trZiSnog natjecanja, ili je izuzetno niska ponuda ili ponuda ponuditelja koji nije prihvatio ispravak

raðunske pogreöke.
(3) Neprikladna ponuda je ponuda koja u cijelosti ne odgovara potrebama naruðitelja u opisu

predmeta nabave i tehniðkim specifikacijama, odnosno ponuda koja ne zadovoljavaju potrebe
naruðitelja u odnosu na traåeni predmet nabave.
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Roðunsko pogreðko

ðlanak 23.

(1) Naruðitelj je obvezan provjeriti raðunsku ispravnost ponude'

(2) Kada izraðuni vezani za pojedinaðne stavke troSkovnika ili cijenu ponude bez poreza na dodanu

vrijednost navedeni u ispunjenom tro5kovniku u ponudi ne odgovaraju metodologiji izraðuna iz

ðlanka 16. stavka 3. ovog Pravilnika, naruðitelj ih ispravlja sukladno metodologiji iz ðlanka 16. stavka

3. ovog Pravilnika.
(3) Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraiena u tro5kovniku ne odgovara cijeni

ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraZenoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez

poreza na dodanu vrijednost izraíena u tro5kovniku.
(a) Ukoliko se utvrdi raðunska pogreSka od5% imanja, naruðitelj ée od ponuditelja pisanim putem

zatraziti prihvat ispravka raðunske pogre5kea iti naruðitelj ée ispraviti raðunske pogreËke koje

otkrije i o tome odmah obavijestiti ponuditelja ðija je ponuda ispravljena, te óe od ponuditelja

zatraZiti da u roku 3 (tri) dana od dana primitka obavijesti potvrdi prihvaóanje ispravka raðunske

pogreðke, pisanim putem. lspravci se u ponudi jasno naznaöuju.

lzuzetno nisko ponuda

ðlanak 24.

(1) Ako je u ponudi iskazana izuzetno niska cijena ponude ili izuzetno niska pojedina jediniðna cijena

$to dovodi u sumnju moguónost isporuke robe, izvodenja radova ili pruZanja usluga koji su predmet

nabave, naruðitelj moZe odbiti takvu ponudu. Kod ocjene cijena naruðitelj uzima u obzir usporedne

iskustvene i triiSne vrijednosti te sve okolnosti pod kojima óe se izvr5avati odredeni ugovor o

nabavi.
(2) Prije odbijanja ponude iz stavka 1. ovoga ðlanka naruðitelj mora pisanim putem od ponuditelja

zatraïili obja5njenje s podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za izvrSenje

ugovora. U tu svrhu ponuditelju se daje rok od 3 (tri) dana od dana primitka zahtjeva.

(3) Naruðitelj mora provjeriti podatke o sastavnim elementima ponude iz objaðnjenja ponuditelja,

uzlmajuél u obzir dostavljene tloka¿e. NaruðiLelj pruvjerava jesu li cijerre ekonomski objaSnjive i

logiðne, a osobito moie provjeriti jesu li u cijeni bitnih stavki sadrZani svi troSkovi (osoblja,

materijala, uredaja, usluga itd.) te je li cijena za trZisno vrjednije, odnosno kvalitetnije stavke u

pravilu viSa nego za trZiðno manje vrijedne, odnosno manje kvalitetne stavke.

(4) Naruðitelj moZe u zahtjevu/pozivu za dostavu ponuda naznaðiti koji postotni iznos procijenjene

vrijednosti predmeta nabave se moZe smatrati izuzetno niskom ponudom.s

Pojo Ënje nje ¡ u potpu njovo nie
ðlanak 25.

(1) PojaSnjenje ili upotpunjavanje ponude smije se odnositisamo na nejasnoóe, manje nedostatke ili

pogreSke koji su uklonjivi.
(2) PojaSnjenje ili upotpunjavanje iz stavka 1. ovoga ðlanka ne smije rezultirati naknadnom zamjenom

ili naknadnom dostavom traäenih dokumenata, nego samo upotpunjavanjem veé priloienih

dokumenata.
(3) TraZenje pojaSnjenja ili upotpunjavanja iz stavka 1. ovoga ðlanka ne smije imati uðinak

diskriminacije, nejednakog tretmana gospodarskih subjekata ili pogodovanja pojedinom

gospodarskom subjektu u postupku jednostavne nabave.

(4) Naruðitelj moZe pozvati ponuditelje da u roku od 3 (tri) dana pojasne pojedine elemente ponude

u dijelu koji se odnosi na ponudeni predmet nabave ili upotpune ponudu. PojaSnjenje ne smije

rezult¡rati izmjenom ponude.

4 Princip raõunske pogreðke od5%i manje postojao je u Zakonu o javnoj nabavi( NN 110/07, 125108) stoga

nije nepoznat i neprimjenjiv.
s Npr. U sluðaju da su zaprimljene manje od tri ponude, ponuda s izuzetno niskom cijenom smatrat ée se

ona ðija cijena je manja od 65% procijenjene vrijednosti nabave.
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Razlozi za odbijonje ponude

ðlanak 26.

(1) Naruðitelj je obvezan na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti:
t. ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude ako je traÍeno, odnosno

ako dostavljeno jamstvo nije valjano,
2. ponudu ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu sa zahtjevom f pozivom za

dostavu ponuda, ako je traZeno
3. ponudu koja nije cjelovita,
4. ponudu ðija je cijena veóa od procijenjene vrijednosti predmeta nabave,

5. ponudu koja je suprotna odredbama zahtleva/poziva za dostavu ponuda,

6. ponudu u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu,

7. ponudu u kojoj pojaËnjenjem ili upotpunjavanjem nije uklonjena pogreSka, nedostatak il¡

nejasnoóa,

8. ponudu koja ne ispunjava uvjete vezane za svojstva predmeta nabave, te time ne ispunjava

zahtjeve iz zahtjeva/poziva za dostavu ponuda

9. ponudu za koju ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak raðunske pogre5ke,

L0. ponude ponuditelja kojije dostavio dvije ili vi5e ponuda u kojima je ponuditelj,
11. ponudu za koju javni naruðitelj osnovano smatra da nije rezultat trZiSnog natjecanja,

12. ponudu ponuditelja koji unutar postavljenog roka nije dao zatraZeno objaSnjenje ili njegovo

objaSnjenje nije za naruðitelja prihvatljivo.

Razlozi za poniétenje postupka jednostovne nabave
ðlanak 27.

(1") Naruðitelj moäe poni5titi postupak jednostavne nabave ako:

1. postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi doSlo do pokretanja postupka jednostavne nabave

da su bile poznate prije;
2. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi do5lo do sadrZajno bitno drugaðijeg zahtjeva /poziva

za dostavu ponuda da su bile poznate prije.
(2) Naruðitelj je obvezan je poniStiti postupak jednostavne nabave ako:

L nije pristigla nijedna ponuda;

2. nakon iskljuðenja, odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda.

Odluka o odobiru najpovoljnije ponude

ðlanak 28.

(1") Naruöitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi odluku o odabiru, a temelji se na

kriteriju za odabir ponude.
(2) Putem odluke o odabiru najpovoljnije ponude odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelja s kojim

óe se sklopiti ugovor o nabavi.
(3) Ako su dvije ili vi5e valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naruðitelj

óe odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.
(4) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obvezno sadrZi:

L. podatke o naruðitelju,
2. predmet nabave za koje se donosi odluka,
3. naziv ponuditelja ðija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi,
4. razloge odbijanja ponuda,

5. razlozi iskljuðenja ponuditelja,
6. datum donoSenja i potpis odgovorne osobe.
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(5) Naruðitelj óe izvrSiti ponovno rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajuói u obzir
ponudu odabranog ponuditelja te donijet¡ novu odluku o odabiru najpovoljnije ponude ili ako

postoje razlozi poniðtiti postupak jednostavne nabave, ako odabrani ponuditelj u ostavljenom

roku:
7. ne dostavi izjavu o produZenju roka valjanosti ponude ijamstvo za ozbiljnost ponude,

2. odustane od svoje ponude,

3. odbije potpisati ugovor o nabavi, ili
4. ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, ako je traZeno.

Odluko o poniðtenju postupko iednostovne nobave
ðlanak 29.

(1") Ako postoje razlozi za poniðtenje postupka jednostavne nabave iz ðlanka 27. ovog Pravilnika,

naruðitelj bez odgode donosi odluku o poniötenju postupka jednostavne nabave.

(2) U odluci o poniStenju postupka jednostavne nabave, naruðitelj navodi:

7. podatke o naruðitelju,
2. predmet nabave odluke o poniðtenju,

3. obrazloZenje razloga poniËtenja,

4. datum dono5enja i potpis odgovorne osobe.

Dostava Odluke
ðlanak 30.

(1) Odluku o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

naruðitelj je obvezan bez odgode objaviti na internetskim stranicama naruðitelja.

Pohrona dokumentocije

ðlanak 31.

(1) Naruðitelj je obvezan svu dokumentaciju o postupcima jednostavne nabave ðuvati najmanje 4
godine od zavrðetka postupka jednostavne nabave.

PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VECE OD

70.000,00 KUNA bez PDV-a

ðlanak 32.
(1) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veóe od 70.000,00 kuna do

200.000 kuna za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna za radove, bez PDV-a, naruðitelj provodi

objavljivanjem zahtjeva/poziva za dostavu ponuda na svojim internetskim stranicama. lstodobno

sa objavom zahtjeva/poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama, naruðitelj moZe uputiti

zahtjev/poziv za dostavu ponuda odredenom broju gospodarskih subjekata po vlastitom izboru.

Zahtlev/poziv mora biti dostupan na internetskim stranicama najmanje 30 dana od dana njegove

objave.

(2) Ukoliko naruðitelj upuóuje zahtjev/poziv za dostavu ponuda gospodarskim subjektima, broj

gospodarskih subjekata kojima naruðitelj upuóuje zahtjev/poziv za dostavu ponuda ne smije biti

manji od 3 (tri). Ovisno o prirodi usluge o kojoj se radi, ukljuðujuói i razinu trZi5nog natjecanja u

tom podruðju, broj gospodarskih subjekata moZe biti manjiod 3 (tri).
(3) U sluðaju iz stavka 2. ovog ðlanka zahtjev/poziv za dostavu ponuda upuóuje se na naðin koji

omoguóuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica,

povratnica, izvjeËóe o uspjeðnom slanju telefaksom, elektroniðka isprava i sl.).

(4) lznimno od stavka 1. ovoga ðlanka naruðitelj nije obvezan objaviti zahtjev/poziv za dostavu ponuda

ukoliko je to u suprotnosti s posebnim propisom ili pravilima kojima je regulirano obavljanje

odredenih usluga. U tom sluðaju javni naruðitelj upuéuje zahtjev/poziv za dostavu ponuda u skladu

sa stavcima 2. do 4. ovoga ðlanka.
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(5) lznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini trZi5nog natjecanja zahtjev/poziv za dostavu

ponuda moZe se uputiti samo L (jednom) gospodarskom subjektu.
(6) Zahtjev/poziv za dostavu ponuda mora sadrZavati:

t. naziv javnog naruðitelja,
2. opis predmeta nabave i tehniðke specifikacije,
3. procijenjenu vrijednost nabave,

4, kriterij za odabir ponude,

5. uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti, ako se traZi,

6. rok za dostavu ponude (datum i vrijeme),
7. naðin dostavljanja ponuda,

8. adresu na koju se ponude dostavljaju,
f . internetsku adresu ili adresu na kojoj se moäe preuzeti dodatna dokumentacija ako je

potrebno,
10. kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroniöke po5te,

11. datum objave poziva na internetskim stranicama.
(7) Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraói od 15 dana od dana upuóivanja odnosno objavljivanja

zahtjeva/poziva za dostavu ponuda.

ðlanak 33.

(1) Naruðitelj mora u zahtjevu/pozivu za dostavu ponuda odrediti osnove za iskljuðenje te moZe

odrediti kriterije za odabir (uvjete sposobnosti) gospodarskog subjekta.

õlanak 34.

(1) Naruðitelj je obvezan iskljuðiti ponuditelja iz postupka jednostavne nabave:

1. akoje gospodarski subjekt ili osoba ovlaStena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta
pravomoóno osudena za bilo koje od sljedeóih kaznenih djela odnosno za odgovarajuéa

kaznena djela prema propisima driave sjediËta gospodarskog subjekta ili driave ðiji je
dräavljanin osoba ovlaStena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) sudjelovanje u zloðinaðkoj organizaciji, na temelju

- ðlanka 328. (zloöinaðko udruienje) i ðlanka 329. (poëinjenje kaznenog djela u sastavu

zloðinaðkog udruZenja) Kaznenog zakona

- ðlanka 333. (udruZivanje za poðinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (>rNarodne

novine<, br. tt}/97., 27/98., 50/00., L2'|OO., 
'I/OL, 

1tUA3., t9O/03., 105/04., 84/05.,

7 t / 06., 1.10 / 07 ., 1.52 / 08., 57 / 7r., 7 7 / rt. i 1.43 / 12.1

b) korupciju, na temelju
- ðlanka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), ðlanka 253. (davanje míta u

gospodarskom poslovanju), ðlanka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), ölanka 291.

(zlouporaba poloZaja i ovlasti), ðlanka 292. (nezakonito pogodovanje), ëlanka 293. (primanje

mita), ëlanka 294. (davanje mita), ðlanka 295. (trgovanje utjecajem) iölanka 296. (davanje mita
za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

- ðlanka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), ðlanka 294.b (davanje mita u

gospodarskom poslovanju), ðlanka 337. (zlouporaba poloZaja i ovlasti), ðlanka 338. (zlouporaba

obavljanja duånosti dråavne vlasti), ðlanka 343. (protuzakonito posredovanje), ðlanka 347.

(primanje mita) i ölanka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (>Narodne novine<, br,

Lto/97.,27/98.,50/00., L29/OO.,5t/O1.,rLt/03.,790/03.,105/04.,84/05.,7t/06,tt0/07,,
752/ 08., s7 I tL., 77 / 1.1. i 143 / 12.1

c) prijevaru, na temelju
- ölanka 236. (prijevara), ðlanka 247 . (prijevara u gospodarskom poslovanju), ðlanka 256. (utaja

poreza ili carine) i ðlanka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

- ðlanka 224. (prijevara), ðlanka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i ðlanka 286.

(utaja poreza idrugih davanja) iz Kaznenog zakona (>Narodne novine<, br.tL0/97,,27/98.,
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50/00., 129/OO.,5t/0t., Llt/O3., L9O/O3., LO5/04.,84105.,71/06,, 110/07.,152/08.,57/t!.,
77/Lt. i t43h2.)
d) terorizam ili kaznena djela povezana s teroristiðkim aktivnostima, na temelju

- ëlanka 97. (terorizam), ðlanka 99. (javno poticanje na terorizam), ëlanka 100. (novaðenje za

terorizam), ðlanka 101. (obuka za terorizam) i ðlanka 102. (teroristiöko udruZenje) Kaznenog

zakona

- ðlanka 169. (terorizam), ðlanka 169.a (javno poticanje na terorizam) i ðlanka 169.b (novaðenje

i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona ()Narodne novine<, br. ttD/97.,27/98.,50/00.,
129/00., 57/01., tt7/O3., t9O/03., rO5/04., 84/05.,7t/06., tr0/07 ., t52/08., 57 /Lt,77 /tL. i

143/12.1

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

-ðlanka 98. (financiranje terorizma) i ðlanka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

- ðlanka 279, (pranje novca) iz Kaznenog zakona (>Narodne novine<, br, tt0/97,,27198.'
50/00., L29/00., 5!/0',J.., ttt/O3., 190/03., tO5/04., 84/05.,7t/O6, tl0/07., t52/08, 57 /LL.,
77/7t.i 143/12.1

f) djeðj¡ rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

- ðlanka L06. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

- ðlanka L75. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (>Narodne novine<, br.

tto/97.,27 /98.,50/00., r29/00.,5L/01.,117/03.,190/03., to5/04.,84105.,7t/06., tt0/07,,
752/08., 571Lt.,77 /tt. i 7431r2.),

2. ako nije ispunio obvezu plaóanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i

zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnom zakonu plaóanje tih obveza nije

dopuSteno ili je odobrena odgoda plaóanja, u kojem sluðaju se to dokazuje dokumentom iz

stavka 3. ovog ðlanka.

3. ako je dostavio laZne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim odjeljkom Odluke,

4. ako je gospodarski subjekt izvr5io radove, isporuðio robu i/ili izvr5io uslugu temeljem
prethodnog ugovora s naruðiteljem koji nije izvrSen sukladno preuzetim ugovornim

obvezama,6

(2) Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz stavka 1. toðke 1. ovoga ðlanka gospodarski subjekt u ponudi

dostavlja izjavu. lzjavu daje osoba po zakonu ovlaitena za zastupanje gospodarskogsubjekta. lzjava

ne smije biti starija od tri mjeseca raðunajuói od dana slanja ili objave zaht¡eva/poziva za dostavu

ponuda na internetskim stranicama naruðitelja.

(3) Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz stavka 1. toðke 2. ovoga ðlanka gospodarski subjekt u ponudi

dostavlja:

1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana raðunajuói od dana

poðetka postupka jednostavne nabave, ili

2. vaZeói jednakovrijedni dokument nadleZnog tijela drZave sjedi5ta gospodarskog subjekta, ako

se ne izdaje potvrda iz toðke 1-, ovoga stavka, ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuóu izjavu osobe koja je po zakonu ovlaStena za zastupanje

gospodarskog subjekta ispred nadleZne sudske ili upravne vlasti ili biljeZnika ili nadleZnog

strukovnog ili trgovinskog tijela u driavi sjediSta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim
potpisom kod biljeZnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana raðunajuói od dana slanja ili

objave zahtleva/poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama naruðitelja, ako se u

drZavi sjediSta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz toðke L. ovoga stavka ili
jednakovrijedni dokument iz toðke 2. ovoga stavka.

6 Stvara se moguónost stvaranja tzv. "crne liste" naruðitelja
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(4) Naruðitelj moZe tijekom postupka jednostavne nabave radi provjere okolnosti iz stavka L. toðke 1.

ovoga ðlanka od tijela nadleänog za vodenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim

driavama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaStenu za zastupanje

gospodarskog subjekta zatraZiti izdavanje potvrde o ðinjenicama o kojima to tijelo vodi sluZbenu

evidenciju.

(5) Ako nije u moguónosti pribaviti potvrdu iz stavka 4. ovoga ðlanka, radi provjere okolnosti iz stavka

1. toðke 1. ovoga ðlanka naruðitelj moie od ponuditelja zatraZiti da u primjerenom roku dostavi

vaZeói:

1. dokument tijela nadleZnog za vodenje kaznene evidencije drZave sjediËta gospodarskog

subjekta, odnosno drZave ðiji je drZavljanin osoba ovlaStena po zakonu za zastupanje

gospodarskog subjekta, ili

2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadleino sudsko ili upravno tijelo u drZavi sjediðta

gospodarskog subjekta, odnosno u drZavi ðiji je drZavljanin osoba ovla5tena po zakonu za

zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz toðke

1. ovoga stavka, ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuóu izjavu osobe koja je po zakonu ovlaðtena za zastupanje

gospodarskog subjekta ispred nadleZne sudske ili upravne vlasti ili biljeinika ili nadleZnog

strukovnog ili trgovinskog tijela u drZavi sjediSta gospodarskog subjekta, odnosno u drZavi ðiji

je ta osoba drZavljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod biljeZnika, ako se u dr2avi sjediSta

gospodarskog subjekta, odnosno u drZavi ðiji je ta osoba drZavljanin ne izdaju dokumenti iz

toðke 1. i 2. ovoga stavka ili oni ne obuhvaóaju sva kaznena djela iz stavka 1. toðke L. ovoga

ðlanka.

ðlanak 35.

(L) Naruðitelj u zahtjevu/pozivu za dostavu ponuda moZe odrediti kriterij za odabir koji se odnosi na

sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti koji ponuditelj dokazuje, i to:

1. upisom u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajuói registar drZave sjedi5ta gospodarskog

subjekta. Upis u odgovarajuói registar dokazuje se odgovarajuóim izvodom, a ako se oni ne

izdaju u dräavi sjediSta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt moie dostaviti izjavu s

ovjerom potpisa kod nadleänog tijela. lzvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca

raðunajuói od dana slanja ili objave zahtjeva/poziva za dostavu ponuda na internetskim

stranicama naruðitelja,
2. posjedovanjem odredenog ovlaËtenja ili ðlanstva u odredenoj organizaciji kako bi mogao

izvr5iti uslugu.

ðlanak 36.

(1) Naruðitelj u zahtjevu /pozivu za dostavu ponuda moie odrediti kriterij odabira koji se odnosi na

ekonomsku i financijsku sposobnosti koji ponuditelj dokazuje s jednim ili viSe dokumenata, i to:

t. dokumentom izdanim od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje

solventnost gospodarskog subjekta,
2. dokazom o osiguranju za pokrióe odgovornosti iz djelatnosti,
3. izjavom o ukupnom prometu gospodarskog subjekta i, po potrebi, o prometu u podruðju koje

je obuhvaéeno predmetom nabave za razdoblje do najviSe tri posljednje dostupne financijske

godine, ovisno o datumu osnivanja ili poðetka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta,

ako je informacija o ovim prometima dostupna.
(2) Naruðitelj uz navod o traZenom dokumentu kojim ponuditelj dokazuje ekonomsku i financijsku

sposobnost, obvezno navodi minimalnu razinu sposobnosti koja mora biti vezana i razmjerna uz

predmet nabave.
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ðlanak 37.

(1) Naruðitelj u zahtjevu /pozivu za dostavu ponuda moäe odrediti kriterij odabira koji se odnosi na

tehniðku istruðnu sposobnost koji ponuditeljdokazuje s jednim iliviSe dokaza, ito:

1. popisom radova izvrËenih u godini u kojoj je zapoðeo postupak nabave i tijekom pet godina

koje prethode toj godini, Popisu se prilaZe potvrda druge ugovorne strane o urednom

izvodenju radova. Popisom glavnih 'isporuka roba izvr5enih u godini u kojoj je zapoðeo

postupak nabave itijekom trigodine koje prethode toj godini. Popisom glavnih usluga pruäenih

u godini u kojoj je zapoðeo postupak nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini.

Popis sadrZi vrijednost isporuðene robe, pruZenih usluga i izvrSenih radova iskazane sa i bez

PDV-a, datum isporuke robe, izvodenja radova ili izvrËenja usluga i naziv druge ugovorne

stra ne.

Ako je potrebno, naruðitelj moie izravno od druge ugovorne strane zatraiiti provjeru istinitosti
potvrde.

2. navodom o tehniðkim struðnjacima ili tehniðkim odjelima koji óe biti ukljuðeni u ugovor,

neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu, a posebice o osobama odgovornima
za kontrolu kvalitete,

3. obrazovne i struðne kvalifikacije dobavljaða i/ili osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice

osobe ili osoba odgovornih za poslove vezane za izvrSenje predmeta nabave,

4. uzorci, opisi i/ilifotografije proizvoda ðija se autentiðnost na zahtjev naruðitelja mora potvrditi,

5. izjava o prosjeðnom godi5njem broju radnika izvodaða radova i broju voditeljskog osoblja u

posljednje tri godine,

6. izjava o alatima, uredajima ili tehniðkoj opremi koja je izvodaðu radova na raspolaganju u

svrhu izvröenja ugovora.
(2) Naruðitelj uz navod o traZenom dokumentu kojim ponuditelj dokazuje tehniðku i struðnu

sposobnost, obvezno navodi minimalnu razinu sposobnosti koja mora biti vezana i razmjerna uz

predmet nabave.

ðlanak 38.
(1) Ako naruðitelj navodi minimalnu razinu sposobnosti, a kao dokaz ekonomske i financijske

sposobnosti traZi visinu ukupnog prometa, smatra se da je uvjet razmjeran predmetu nabave ako

traäena visina ne prelazi dvostruki iznos procijenjene vrijednosti nabave.

(2) Ako naruðitelj navodi minimalnu razinu sposobnosti a kao dokaz tehniðke i struðne sposobnosti

tra2i popis izvrðenih radova, pruZenih usluga ili isporuka robe, smatra se da je uvjet:

1". vezan uz predmet nabave, ako se traZi dokaz o izvrSenju istih ili sliðnih radova, odnosno istih ili

sliðnih usluga te istih ilisliðnih isporuka robe kao 5to je predmet nabave, te
2. razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave, u sljedeóim sluðajevima:

- kada se traåi dokaz o izvrSenju radova, pruZanju usluga ili isporuci robe, ako iznos nije viSi

od procijenjene vrijednosti nabave;

- kada se traii dokaz o izvr5enju viSe radova, pruäanju vi5e usluga ili vi5e isporuka roba, ako

njihov zbrojeni iznos nije viSi od procijenjene vrijednosti nabave.

ðlanak 39.

(1) Naruðitelj moie zahtijevati prilaganje potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s

odredenim normama osiguranja kvalitete koje izdaju neovisna tijela. U tom sluðaju naruðitelj mora

uputiti na sustave osiguranja kvalitete koji se temelje na odgovarajuóim hrvatskim normama

kojima su prihvaóene europske norme. Sustavi osiguranja kvalitete na koje upuóuje naruðitelj

moraju biti potvrdeni (certificirani) od tijela koja udovoljavaju hrvatskim normama kojima su

prihvaóene europske norme za osposobljenost tijela koja potvrduju sustave osiguravanja kvalitete.

(2) Naruðitelj mora priznati jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava osiguranja

kvalitete izdane od tijela za potvrdivanje osnovanih u drugim driavama ðlanicama.

(3) Naruðitelj mora od gospodarskog subjekta prihvatiti i druge dokaze o jednakovrijednim mjerama

osiguranja kvalitete.
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ðlanak 40.

(1) Sve dokumente koje javni naruðitelj zahtijeva sukladno ovom Pravilniku ponuditelji mogu dostaviti

u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroniðke isprave.

(2) U sluðaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji

dostavili, naruðitelj moie radi provjere istinitosti podataka:

od ponuditelja zatraZ¡ti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih
dokumenata i/ili

obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadleZnim tijelima.

ðlanak 41.

(1) Naruðitelj u postupku jednostavne nabave moZe od gospodarskih subjekata traZiti sljedeóe vrste
ja mstava:

1. jamstvo za ozbiljnost ponude za sluðaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine

valjanosti, ne prihvaóanja ispravka raðunske pogre5ke, dostavljanja neistinitih podataka u

smislu ðlanka 34. stavka 1. toðke 3. ovog Pravilnika, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj

nabavi odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora,
2. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za sluðaj povrede ugovornih obveza,

3. jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za sluðaj da nalogoprimac u

jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s

naslova naknade 5tete,
4. jamstvo o osiguranju za pokrióe odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje ötete koja moZe

nastati u vezi s obavljanjem odredene djelatnosti.

(2) Bez obzira koje je sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude naruðitelj odredio, ponuditelj moZe dati
novðani polog u traZenom iznosu.

(3) Naruðitelj odreduje sredstvo i uvjete jamstva.

(4) Jamstvo za ozbiljnost ponude se odreduje u apsolutnom iznosu koji ne smije biti vi5i od 3%

procijenjene vrijednosti nabave.

(5) Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije bitikraóe od roka valjanostiponude.

(6) Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, naruöitelj mora traZiti njihovo
produZenje. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok.

(7) Naruðitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon

zavrõetka postupka jednostavne nabave, a presliku jamstva pohraniti.

ðlanak 42.

(1) Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati obja5njenja i izmjene

vezane za zahllev/poziv za dostavu ponuda, a naruðitelj je duZan odgovor dostaviti svim

ponuditeljima koji sudjeluju u postupku nabave na dokaziv naðin ili staviti na raspolaganje na istim

internetskim stranicama na kojima je objavio zahtjev/poziv za dostavu ponuda bez navodenja

podataka o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naruðitelj je

obvezan odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom ðetvrtoga dana prije dana u kojem

istiðe rok za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave. Zahtjev je pravodoban ako je

dostavljen naruðitelju najkasnije tijekom Ëestog dana prije dana u kojem istiðe rok za dostavu

ponuda u postupku jednostavne nabave.

ðlanak 43.

(1) Otvaranje ponuda nije javno.
(2) Ponude otvaraju najmanje dva ðlana Struðnog povjerenstva za javnu nabavu naruðitelja
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ðlanak 44.

(1) U postupku otvaranja, pregleda i ocjene ponuda moie sudjelovati najmanje jedan ðlan Struðnog

povjerenstva za javnu nabavu naruðitelja koji posjeduje vaZeói certifikat u podruðju javne nabave.

(2) O postupku otvaranja, pregleda i ocjene sastavlja se zapisnik.

(3) Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda sastoji se od:

L. naziva i sjediðta naruðitelja,
2. naziva predmeta nabave,

3. evidencijskog broja nabave,

4. navoda o roku za dostavu ponuda,

5. datum poðetka postupka pregleda i ocjene ponuda,

6. imena i prezimena ðlanova Struðnog povjerenstva za javnu nabavu naruöitelja,

7. cijena ponuda bez PDV-a i cijenu ponude sa PDV-om,

8. analitiðkog prikaza traZenih i danih dokaza sposobnosti ponuditelja, jamstava ako je traåeno,

9. analize ponuda vezano za ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehniðkih

specifikacija,
10. razloga za odbijanje ponuda uz objaönjenje,
11. razloge za iskljuöenje ponuditelja,
12. rangiranja valjanih ponuda sukladno kriteriju za odabir,
13. naziva ponuditelja s kojim óe se sklopiti ugovor,
L4. prijedloga odgovornoj osobi naruðitelja za Odluke o odabiru ili Odluke o poniStenju, s

obrazloienjem.
(4) Sastavni dio zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ðini i korespondencija naruöitelja i ponuditelja

u postupku pregleda i ocjene.

ðtanak 45.
(1) Kriteriji za odabir ponude su:

1. najniZa cijena. U sluðaju da su pristigle dvije ili viSe ponuda s istom cijenom, odabire se ona

ponuda koja je zaprimljena ranije.
2. ekonomski najpovoljnija ponuda.

(2) Ukoliko se primjenjuje pravilo ekonomski najpovoljnije ponude naruðitelj je duZan u

zahtjevu/pozivu za dostavu ponuda navesti relativni znaðaj koji pridaje svakom pojedinom kriteriju,
uzimajuói u obzir da maksimalni relativni znaðaj (ponder) cijene ne smije bitiveói od90%.

Ako su dvije ili vi5e valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, javni

naruðitelj ée odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

ðlanak 46.
(1) Rok za dono5enje odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili odluke o poniðtenju postupka

jednostavne nabave iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

(2) Odluku o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

ili odluku o poniStenju postupka jednostavne nabave naruðitelj je obvezan bez odgode

istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv naðin (dostavnica, povratnica, izvjeSóe o

uspjeSnom slanju telefaksom, potvrda e- mailom ili objavom na internetskim stranicama

naruðitelja).

ðlanak 47.
(1) U roku od 5 dana od objave odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili odluke o poniðtenju postupka

jednostavne nabave na internetskim stranicama naruðitelja ili slanja iste ponuditeljima, naruðitelj
je obvezan na pisani zahtjev ponuditelja omoguóiti uvid u bilo koju ponudu.

(2) Ponuditelji ne smiju kopirati, umnaãati, reproducirati, fotografirati ili snimati podatke iz ponuda

drugih ponuditelja. Ponuditeljismiju samo ruðno biljeÍiti podatke iz ponuda drugih ponuditelja,
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ðlanak 48.
(1) lstekom roka od 5 (pet) dana od dana slanja odluke o odabiru najpovoljnije ponude ponuditeljima

ili objavom iste na internetskim stranicama naruðitelja, stjeöu se uvjeti za sklapanje ugovora o
nabavi.

IZVRSENJE UGOVORA O NABAVI

ðlanak 49.

(1) Ugovor o nabavi mora biti u skladu s uvjetima odredenima u zahtjevu/pozivu za dostavu ponuda i

odabranom ponudom.
(2) Ugovorne strane izvr5avaju ugovor o nabavi u skladu s uvjetima odredenima u zahtjevu/pozivu za

dostavu ponuda i odabranom ponudom.
(3) Naruðitelj je obvezan kontrolirati da lije izvrSenje ugovora o nabavi u skladu s uvjetima odredenima

u zahtjevu/pozivu za dostavu ponuda i odabranom ponudom.
(4) lzmjene ugovora o nabavi za vrijeme njegova trajanja dozvoljene su pod uvjetom da se ne mijenja

pravna priroda ugovora, kao i opseg i priroda predmeta nabave.
(5) Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi primjenjuju se

odgovarajuée odredbe Zakona o obveznim odnosima.

PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

õlanak 50.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom dono5enja.

KLASA: oo3-o8/2o-o2/12

U RBROJ : 251-37 9-70-20-06

Zagreb,20. oiujka 2020. godine

Dekan:

tmtr m
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