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HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ 
Matoševa 9 
Zagreb 
 
Ur. broj: 17-19-1/19 
U Zagrebu, 26. kolovoza 2019. godine  
 
 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE 
U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE, 

evidencijski broj nabave 7/2019 
 
Naručitelj HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ pokrenuo je postupak jednostavne nabave: Radovi na obnovi 
i sanaciji stolarije (Memorijalni muzej Ivana Gorana Kovačića, Lukovdol 8, Lukovdol), ev. br. nabave 
7/19. 
 
Poziv za dostavu ponuda istovremeno se upućuje dana 26. kolovoza 2019. godine elektroničkom 
poštom na adrese tri gospodarska subjekta i objavljuje na mrežnoj stranici Hrvatskog povijesnog 
muzeja.  
 
Sukladno čl. 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) za nabavu robe i usluga te 
provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna i za radove 
procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavna nabava) Naručitelj 
nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. 
Postupak jednostavne nabave provodi se sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupka 
jednostavne nabave (Ur.broj: 17-10/17) od 30. lipnja 2017. godine.  
 
1. PODACI O NARUČITELJU 
 
Naziv, sjedište: Hrvatski povijesni muzej, Matoševa 9, Zagreb 
OIB: 10624495854 
Tel. 01/4851-900 
Fax. 01/4851-909 
 
U ovom postupku ne postoje gospodarski subjekti s kojima je javni naručitelj Hrvatski povijesni muzej 
u sukobu interesa u smislu članka 75.-83. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) 
 
2. SLUŽBA/OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA  
 
Sve informacije vezano za predmet nabave Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:  
 
Ime i prezime: Martina Herceg 
Tel. 01/4851-900 
Fax. 01/4851-909 
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Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i 
objašnjenja vezano uz dokumentaciju. 
Pisani zahtjev Ponuditelja za pojašnjenjem, odnosno izmjenom Poziva za dostavu ponuda dostavlja se 
s naznakom za Radovi na obnovi i sanaciji stolarije (Memorijalni muzej Ivana Gorana Kovačića, 
Lukovdol 8, Lukovdol) na mail adresu: tajnistvo@hismus.hr. 
 
3. OPIS PREDMETA NABAVE I PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE 
 
Predmet nabave: Radovi na obnovi i sanaciji stolarije (Memorijalni muzej Ivana Gorana Kovačića, 
Lukovdol 8, Lukovdol), ev. br nabave 7/19. 
Detaljan opis predmeta nabave je u Troškovniku koji je prilog ove dokumentacije. 
Procijenjena vrijednost nabave: 84.800,00 kuna (bez PDV-a) 
Kriterij odabira je najniža cijena prihvatljive, prikladne i pravilne ponude. 
 
4. VRSTA, KVALITETA, OPSEG ILI KOLIČINA PREDMETA NABAVE 
 
Sklapa se ugovor o jednostavnoj nabavi za nabavu Radovi na obnovi i sanaciji stolarije (Memorijalni 
muzej Ivana Gorana Kovačića, Lukovdol 8, Lukovdol). 
Ponuditelj mora ponuditi cjelokupnu količinu iz obrasca ponude/troškovnika koja se traži u Pozivu. 
Ponude samo za dio tražene količine iz obrasca ponude/troškovnika neće se razmatrati. 
Ponuditelj je dužan ponuditi i izvršiti predmetnu uslugu/robe/radove na način da ista odgovara svim 
tehničkim uvjetima koji su navedeni u Pozivu za dostavu ponuda. 
 
5. MJESTO, NAČIN I ROK IZVRŠENJA RADOVA 
 
Memorijalni muzej Ivana Gorana Kovačića, Lukovdol 8, Lukovdol  
Sve vrste robe/radova/usluge u ukupnom predmetu nabave navedene su u troškovniku koji je dio 
ovog poziva na dostavu ponuda. 
Gospodarski subjekt/Ponuditelj je dužan nuditi cjelokupan predmet nabave. 
Rok izvršenja radova: 60 dana po potpisivanju ugovora 
 
6. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA 
 
6.1. Naručitelj će isključiti Ponuditelja iz postupka jednostavne nabave ako utvrdi da postoje razlozi 
za isključenje sukladno članku 251. stavak 1. i 2. te članku 252. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi 
(„Narodne novine“, broj 120/16.). 
 
Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti: 
 

- za potrebe dokazivanja da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. i 2. Zakona 
o javnoj nabavi, naručitelj će kao dostatan dokaz prihvatiti Izjavu o nekažnjavanju koja čini 
Prilog ovog Poziva na dostavu ponuda, a koja mora biti popunjena, potpisana i ovjerena od 
strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta.  

 

mailto:tajnistvo@hismus.hr
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- Naručitelj će isključiti, prema čl. 252. Zakona o javnoj nabavi, ponuditelja iz postupka 
jednostavne javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i 
obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno 
posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. 
Za potrebe dokazivanja da ne postoje osnove za isključenje iz članka 252. stavka 1. Zakona o 
javnoj nabavi, naručitelj će kao dostatan dokaz prihvatiti potvrdu porezne uprave o stanju 
duga ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, a koju 
gospodarski subjekt obvezno dostavlja uz svoju ponudu. Potvrda ne smije biti starija od 30 
dana računajući od dana poziva na dostavu ponuda.  

 
6.2. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka jednostavne nabave: 
 

- ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba 
postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio 
poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države 
sjedišta gospodarskog subjekta ili 

- ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog 
postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za 
postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u 
sličnom postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta. 

 
Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti: 
 

- Izjavu o nepokretanju postupka koja čini Prilog ovog Poziva na dostavu ponuda, a koja 
mora biti popunjena, potpisana i ovjerena od strane osobe ovlaštene za zastupanje 
gospodarskog subjekta.  

 
7. UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 
 
Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi priložiti dokumente kojima dokazuje svoju pravnu i poslovnu 
sposobnost, financijsku sposobnost te tehničku i stručnu sposobnost. 
Dokumenti za dokazivanje sposobnosti moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko 
je ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske ili je izvorni za dokazivanje sposobnosti na stranom 
jeziku, uz prilaganje izvornih dokumenata za dokazivanje sposobnosti na stranom jeziku, ponuditelj je 
dužan uz svaki dokument priložiti i prijevod ovlaštenog sudskog tumača na hrvatski jezik. 
 
7.1. Pravna i poslovna sposobnost 
 
Kao dokaz pravne i poslovne sposobnosti dostavlja se: Izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili 
drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, a ako se oni ne izdaju u državi 
sjedišta gospodarskog subjekta, može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Dokaz 
se prilaže u neovjerenoj preslici i ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana poziva na 
dostavu ponuda. 
 
7.2. Tehnička i stručna sposobnost 
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U svrhu zadovoljenja minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti ponuditelji trebaju dostaviti 
sljedeće: 
Gospodarski subjekt mora dostaviti popis ugovora o izvršenju isporuke radova, izvršenih u godini u 
kojoj je započeo postupak jednostavne nabave i tijekom tri (3) godine koje prethode toj godini. 
Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke i naziv ugovorne strane. 
Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak jednostavne nabave te 
tijekom tri (3) godine koje prethode toj godini uredno izvršio najmanje tri ugovora o pružanju istih ili 
sličnih isporuka, zbirno u vrijednosti jednakoj ili većoj od procijenjene vrijednosti nabave. 
Iz popisa mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt uredno izvršio isporuku radova minimalno u 
vrijednosti 84.800,00 kn (bez PDV-a) ili ako se radi o više radova, njihova zbirna vrijednost mora 
iznositi minimalno 84.800,00 kn (bez PDV-a). 
 
8. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE 
Ponuditelj će u okviru ponude podnijeti jamstvo za ozbiljnost ponude u jednom od navedenih oblika: 
 

a) bjanko zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika u skladu sa odredbama Ovršnog zakona.  
b) Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na Hrvatski povijesni muzej adresa Matoševa 9, 

Zagreb i OIB: 10624495854, a dostavlja se u iznosu od 2.544,00 HRK. Ponuditelj može dati 
novčani polog u traženom iznosu na IBAN: HR0923400091100164561. Jamstvo za ozbiljnost 
ponude Ponuditelja bit će vraćeno neposredno nakon završetka postupka jednostavne 
nabave. 

 
Ponuditelj navedeno jamstvo treba dati kao dio svoje ponude u slučaju odustajanja od iste u roku 
njene valjanosti, odbijanja potpisivanja ugovora o jednostavnoj nabavi. Jamstvo vrijedi najkasnije do 
isteka valjanosti ponude. Svaka ponuda koja nije pokrivena jamstvom za ozbiljnost ponude bit će 
isključena iz daljnjeg postupka  
Za Naručitelja će biti neprihvatljiva svaka ponuda za koju nije podneseno jamstvo za ozbiljnost 
ponude. 
 
9. OBLIK, NAČIN IZRADE, SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE PONUDA 
 
9.1. Oblik i način izrade ponude 
 
Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog poziva na dostavu ponuda. 
Propisani tekst Poziva ne smije se mijenjati i nadopunjavati. 
Ponuda se, zajedno sa pripadajućom dokumentacijom, izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom 
pismu, a cijena ponude izražava se u kunama. 
Ponuda treba biti predana sa svim dokumentima navedenim u Pozivu na dostavu ponuda. 
Stranice ponude obavezno moraju biti numerirane, a označavaju se na sljedeći način: ukupan broj 
stranica kroz redni broj stranice (npr. 24/1) ili redni broj stranice kroz ukupan broj stranica (npr 1/24).  
 
Ponuda mora biti uvezena u cjelinu na način da onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. 
Ponuda treba biti uvezena jamstvenikom u nerastavljivu cjelinu. Uvezanu ponudu potrebno je 
zapečatiti stavljanjem naljepnice na krajeve jamstvenika te utisnuti žig ponuditelja. 
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Ponuda se predaje u izvorniku. Ponuda se piše neizbrisivom tintom. 
Ispravci u ponudi u papirnatom obliku moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju biti 
uz navod datuma ispravka biti potvrđeni pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe ponuditelja. 
 
Ponuditelj će kao sastavni dio svoje ponude priložiti i ispunjen obrazac ponude. 
 
Sva komunikacija u ovom predmetnom postupku vodi se elektroničkim putem, odnosno mora biti na 
dokaziv način. 
 
9.2. Način dostave ponuda i/ili izmjena/dopuna ponuda: 
 
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom 
ponuditelja, evidencijskim brojem nabave, nazivom predmeta nabave, odnosno grupe nabave na 
koju se ponuda odnosi, naznakom "ne otvaraj". 
 
Omotnica se dostavlja : 
 

a) na adresu:  
Hrvatski povijesni muzej 
Matoševa 9 
Zagreb 

 
b) na omotnici ponude treba biti naznačeno: 

Ponuda za jednostavnu nabavu Ev. broj 7/2019 za:  
- Radovi na obnovi i sanaciji stolarije (Memorijalni muzej Ivana Gorana Kovačića, Lukovdol 8, 

Lukovdol) 
- "NE OTVARAJ"  
- adresa i naziv ponuditelja 

 
c) na omotnici izmjene i/ili dopune treba biti naznačeno: 

Izmjena i/ili dopuna ponude za postupak jednostavne nabave Ev. broj 7/2019 za : Radovi na 
obnovi i sanaciji stolarije (Memorijalni muzej Ivana Gorana Kovačića, Lukovdol 8, Lukovdol) 

- "NE OTVARAJ" Izmjena i/ili dopuna ponude 
- adresa i naziv ponuditelja 

 
Ukoliko omotnica nije zapečaćena i označena u skladu s ovom odrednicom, Naručitelj neće snositi 
odgovornost u slučaju da se ponuda i/ili izmjena/dopuna zagubi, krivo ili prerano otvori te ne 
evidentira na otvaranju ponuda. 
 
Omotnice se moraju dostaviti na navedeni naslov do 3. rujna 2019. godine do 13:00 sati na 
urudžbeni zapisnik u tajništvo Hrvatskog povijesnog muzeja, Matoševa 9, Zagreb. 
 
U ovom postupku jednostavne nabave naručitelj nije obvezan provoditi javno otvaranje ponuda. 
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Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati. Ponude koje pristignu nakon 
navedenog roka bit će isključene. 
Do isteka roka za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom 
izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.  
 
10. DOPUSTIVOST DOSTAVE PONUDA ELEKTRONIČKIM PUTEM 
 
Dopušteno je dostavljanje ponude elektroničkim putem na mail adresu: 
tajnistvo@hismus.hr, osim onih dijelova koji mogu biti dostavljeni samo u papirnatom obliku, npr. 
Jamstva, Prospekti i sl. 
 
11. DOPUSTIVOST dostave eRačuna 
 
U skladu s odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“, 
broj 94/18.) dana 1.7.2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj 
nabavi. Ova obveza primjenjuje se na sve nabave roba, radova i usluga koje vrši Hrvatski povijesni 
muzej kao javni naručitelj. Sve pravne i fizičke osobe koje Hrvatskom povijesnom muzeju isporučuju 
robu, radove ili usluge dužne su za svoje isporuke izdavati elektroničke račune. 
 
12. DOPUSTIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA 
 
Nisu dopuštene alternativne ponude. 
 
13. CIJENA 
 
Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom, u kunama. Cijena ponude piše se brojkama. Cijena ponude 
izražava se za cjelokupni predmet nabave.  
U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti uključujući dostavu, montažu i sl., bez poreza na 
dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena je nepromjenjiva. 
Sveukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost. 
Prilikom ispunjavanja troškovnika ponuditelj je dužan ukupnu cijenu stavke izračunati kao umnožak 
količine stavke i cijene stavke.  
 
14. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA 
 
Plaćanje će se izvršiti u skladu s pravilima financijskog poslovanja korisnika Državnog proračuna po 
izvršenim ugovornim obvezama i temeljem ispostavljenog računa u roku od 30 dana od dana 
zaprimljenog računa.  
 
15. ROK VALJANOSTI PONUDE 
 
Rok valjanosti ponude je najmanje 60 dana od dana otvaranja ponude. Naručitelj će odbiti ponudu 
čiji je rok kraći od zahtjevanog. Iz opravdanog razloga naručitelj može u pisanom obliku zatražiti 
produljenje roka valjanosti ponude, a ponuditelj će također u pisanom obliku produžiti rok valjanosti 
ponude. U roku valjanosti ponude, niti naručitelj, niti ponuditelj neće tražiti izmjenu ponude. 
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16. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 
 
Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva, prikladna, pravilna ponuda sposobnog ponuditelja s istom 
vrstom, svojstvima i kvalitetom tražene robe/radova/usluge u skladu s pozivom za dostavu ponuda, a 
koja je određena prema najnižoj cijeni.  
Kriterij na kojem javni naručitelj temelji odabir ponude je najniža cijena. 
  
17. JEZIK PONUDE 
 
Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom jeziku.  
Za dijelove ponude koji nisu na hrvatskom jeziku, ponuditelj je obvezan iste dostaviti u izvorniku sa 
prijevodom ovlaštenog prevoditelja na hrvatskom jeziku. 
 
18. BITNI UVJETI UGOVORA 
 
Opći uvjeti ugovora temelje se na Zakonu o obveznim odnosima i ostalim pozitivnim zakonskim 
propisima Republike Hrvatske.  
Prilikom izvršavanja ugovora mogu se primjenjivati odgovarajuće uzance primjenjive na predmet 
nabave. 
Rok za izvršenje/isporuku robe/radova/usluge je maksimalno 60 dana od dana obostranog potpisa 
ugovora. Rok je bitan sastojak ugovora. 
Garancija: za obrtničke radove mora iznositi najmanje 2 godine. Rokovi važenja garancije računaju se 
od dana potpisivanja Zapisnika o izvršenim radovima. 
 
19. OSTALI BITNI UVJETI 
 
19.1. Troškovi ponude 
 
Ponuditelj će snositi sve troškove u vezi njegovog sudjelovanja u postupku jednostavne nabave, a 
Naručitelj ni u kojem slučaju nije odgovoran ili dužan snositi troškove bez obzira na vođenje ili ishod 
postupka. 
 
19.2. Pojašnjenje i upotpunjavanje ponude 
 
U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj može u primjerenom roku pozvati ponuditelja na 
pojašnjenje ili upotpunjavanje dokumenata i/ili pojašnjenje pojedinih elemenata ponude. 
 
19.3. Rok isporuke radova/robe/usluga 
 
Od dana potpisivanja ugovora ponuditelj će naručene radove isporučiti u roku od 60 kalendarskih 
dana od dana potpisivanja ugovora i potpisanog uvođenja u posao. Radovi se izvode na lokaciji 
naručitelja, odnosno Memorijalni muzej Ivana Gorana Kovačića, Lukovdol 8, Lukovdol. 
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20. PONUDBENI LIST 
 

Ponudbeni list br._______________________ 
 
 

1. Naziv i sjedište naručitelja:  

   

2. Podaci o ponuditelju:  

2.1 Naziv ponuditelja  

 Sjedište ponuditelja   

 Adresa ponuditelja  

 

OIB  
(ili nacionalni identifikacijski broj prema 
zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je 
primjenjivo 

 

 Broj računa  

 Navod o tome je li ponuditelj u sustavu 
poreza na dodanu vrijednost  

 Adresa za dostavu pošte  

 Adresa e-pošte  
 Kontakt osoba ponuditelja  

 Broj telefona  

 Broj telefaksa  

3. Predmet nabave  

   

4. 

Podaci o podizvoditeljima i podaci o dijelu 
ugovora o jednostavnoj nabavi, ako se dio 
ugovora o jednostavnoj nabavi daje u 
podugovor 

 

   

 Naziv i sjedište podizvoditelja  

 Adresa podizvoditelja  

 

OIB  
(ili nacionalni identifikacijski broj prema 
zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je 
primjenjivo 

 

 Broj računa  

 Navod o tome je li podizvoditelj u sustavu 
poreza na dodanu vrijednost  

 Adresa za dostavu pošte  

 Adresa e-pošte  
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 Kontakt osoba podizvoditelja  

 Broj telefona  

 Broj telefaksa   

 Podatak o dijelu ugovora koji se daje u 
podugovor  

5. Cijena ponude bez poreza na dodanu 
vrijednost - brojkama  

   

6. Iznos poreza na dodanu vrijednost – 
brojkama  

   

7. Cijena ponude s porezom na dodanu 
vrijednost * - brojkama  

   

8. Rok valjanosti ponude 60 dana od dana otvaranja ponuda 

   

9. Broj i datum ponude  

Obavezno ispuniti sve stavke 
 
10.    Uz ponudu dostavljamo popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude (Sadržaj ponude) 

uvezanih slijedećim redoslijedom:  

 

 

 

 

Ponuditelj: 

 

(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja) 

 

 

(Potpis i pečat) 

Napomena: 
* Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu 
vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, 
upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu 
vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno. 
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21. OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU 

 

NARUČITELJ: Hrvatski povijesni muzej, 
Matoševa 9, Zagreb 

Žiro-račun: 2360000-1101211756 
OIB: 10624495854 

IBAN: HR0923400091100164561 

                                                                 

 

…PREDMET NABAVE:  Radovi na obnovi i sanaciji stolarije (Memorijalni muzej Ivana Gorana Kovačića, 
Lukovdol 8, Lukovdol) 

 
 

 

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 7/2019  

 

 
I Z J A V U   O   N E K A Ž N J A V A N J U 

 
kojom ja, 
_______________________________________________________________________________ 

(ime i prezime, /OIB) 
kao ovlaštena osoba za zastupanje 
 _______________________________________________________________________________ 

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta/ponuditelja OIB) 
 
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za 
zastupanje gospodarskog subjekta nije 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) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju 
 

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) 
Kaznenog zakona 
– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), 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.) 

 
b) korupciju, na temelju 

 
– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), 
članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito 
pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. 
(davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona 
– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), 
članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. 
(protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) 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.) 
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c) prijevaru, na temelju 

 
– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i 
članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona 
– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih 
davanja) 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.) 
 

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju 
 

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. 
(obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona 
– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) 
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.) 
 

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju 
 

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona 
– članka 279. (pranje novca) 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.) 
 

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju 
 

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona 
– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) 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.) 
 

 
 M.P.  
 
 
 

  

mjesto i datum  potpis osobe ovlaštene za zastupanje 
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22. IZJAVA O NEPOKRETANJU POSTUPKA 
 
 
U svrhu dokazivanja da nema ostalih razloga isključenja iz postupka jednostavne nabave za Radovi na 
obnovi i sanaciji stolarije (Memorijalni muzej Ivana Gorana Kovačića, Lukovdol 8, Lukovdol) 
Ev. broj nabave: 7/2019 
Naručitelja Hrvatski povijesni muzej, Matoševa 9, Zagreb, 
 
 
Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da nad gospodarskim subjektom:  
 
 
Naziv gospodarskog subjekta: ____________________________________________ 
 
Sjedište i adresa gospodarskog subjekta: ___________________________________ 
 
OIB pravne osobe/gospodarskog subjekta: __________________________________ 
 
 

I. nije otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od 
strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti 
ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog 
subjekta ili 

II. nije pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili 
postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe 
koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku 
prema nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta. 

 
 
 Datum: _____________________ 
 
 
Ime i prezime osoba ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta:  
 
_________________________  
 
 
 
 
 
Potpis: _________________________   MP 
 
 


