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    REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA 

GRAD DRNIŠ 

      GRADONAČELNIK 

KLASA:018-04/20-40/6 

URBROJ: 2182/06-20-07 

Drniš, 24. rujna 2020. godine     

 

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA KOJI SU PREUZELI 
POZIV NA DOSTAVU PONUDA 

 
 
1. POJAŠNJENJE I IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI 
                     - daje se, 
 
 
Grad Drniš u svojstvu Naručitelja zaprimio je zahtjev dana 24.09.2020. godine od gospodarskog 

subjekta koji  je preuzeo Dokumentaciju o nabavi u postupku jednostavne nabave: NABAVA USLUGE 

UPRAVLJANJA PROJEKTOM I TEHNIČKE POMOĆI TIJEKOM PROVEDBE PROJEKTA SANACIJE 

ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA„MOSEĆ“ U GRADU DRNIŠU, evidencijski broj: JN27/20. 

Upit: 
 
 Poštovani,  
Sukladno Dokumentaciji o nabavi ZA USLUGU UPRAVLJANJA PROJEKTOM I TEHNIČKE POMOĆI TIJEKOM 
PROVEDBE PROJEKTA SANACIJE ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA „MOSEĆ“ U GRADU DRNIŠU, 
objavljenoj 21.9.2020. na EOJN, dostavljamo primjedbe i prijedloge.  
Skrećemo pažnju na DON, točku 3 OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA, 3.1 Obvezne 
osnove za isključenje gospodarskog subjekta DON, koja navodi da će Naručitelj isključiti ponuditelja iz 
postupka jednostavne nabave, ako ne dokaže da ne postoje obvezne osnove za isključenje 
gospodarskog subjekta.  
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Točkom 3.2 Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje, određeno je da će 
Naručitelj prihvatiti kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz poglavlja 3.1.1. i 3.1.2., 
izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni 
dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, 
odnosno državi čiji je osoba državljanin kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje, koji ne 
smije biti stariji više od šest (6) mjeseci od dana početka postupka jednostavne nabave.  
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne 
izdaju dokumenti iz prethodnog stavka ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 3.1.1. i 3.1.2., oni 
mogu biti zamijenjeni Izjavom o nekažnjavanju (koja ne smije biti starija od dana početka postupka 
jednostavne nabave). Predlošci izjava nalaze se u OBRASCIMA 3 i 4.  
S obzirom na to da je Naručitelj isključio (Odluka o poništenju predmetnog postupka jednostavne 
nabave, Klasa 018-04/20-40/4, URBROJ: 2182/06-20-10, objavljena na EOJN-u dana 19.8.2020.g.) 
jedinog ponuditelja koji je dostavio Izjavu o nekažnjavanju ovjerenu kod javnog bilježnika (članak 265. 
Zakon o javnoj nabavi NN 120/16, (2) Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, 
odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz stavka 1. ovoga članka ili ako ne 
obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1., članka 252. stavka 1. i članka 254. stavka 1. točke 2. 
ovoga Zakona, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu 
dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne 
vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog 
subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.), moli se Naručitelj da dodatno pojasni koje će dokaze 
prihvatiti kao relevantne jer:  
1. Fizička osoba ne može dostaviti Izvadak iz sudskog registra kako to sugerira Naručitelj Odlukom o 
poništenju, pogrešno tumačeći točku 265. stavak 1 i stavak 2. ZJN2016. jer Zakon o pravnim 
posljedicama osude kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (NN 143/12,105/15 i 32/17 - dalje Zakon), 
izrijekom navodi da se posebno uvjerenje izdaje za posebnu svrhu ili kada je to predviđeno posebnim 
Zakonom.  
 
Posebna uvjerenja u svrhe propisane posebnim zakonima (npr. izdavanja licence za obavljanje prijevoza 
tereta u međunarodnom cestovnom prometu) zatražit će za stranku nadležno tijelo po službenoj 
dužnosti.  
Sukladno odredbi članka 13. stavka 2. Zakona, nitko nema pravo zahtijevati od građana da podnesu 
dokaze o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti. Osoba ima pravo tražiti podatke iz kaznene evidencije 
za sebe isključivo ako su joj ti podaci potrebni radi ostvarivanja nekog prava u inozemstvu ili u 
međunarodnoj organizaciji, što u predmetnoj nabavi nije slučaj.  
2. Fizička osoba može putem servisa E-građani, dostaviti isključivo Uvjerenje da se ne vodi kazneni 
postupak, a ne Izvadak iz kaznene evidencije, na kojem inzistira Naručitelj Odlukom o poništenju.  
 
Aplikacija dopušta dostavu Uvjerenja isključivo u slučajevima:  

 Zasnivanja radnog odnosa  

 Ostvarivanja prava na dodatak za djecu  

 Ostvarivanja prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja  

 Ostvarivanja prava na socijalnu zaštitu  
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Niti jedna opcija ne odgovara onoj „U svrhu sudjelovanja u postupku javne nabave“, niti su Uvjerenjem 
pokrivene točke koje se odnose na 3.1 Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta.  
3. Naručitelj odustaje od prava na korištenje e-CERTIS sustava (dana 18. listopada 2018. godine stupio 
je na snagu članak 269. ZJN 2016, kojim je propisano da javni naručitelj koristi sustav e-Certis radi 
dobivanja podataka o vrstama i oblicima dokaza koji se dostavljaju u postupcima javne nabave te o 
nadležnim tijelima koja ih izdaju u državama članicama) koji bi dokazao navode ovjerene kod javnog 
bilježnika (ponuditelj ne može sam za sebe zatražiti izdavanje izvatka iz kaznene evidencije, već tu 
mogućnost, po službenoj dužnosti ima nadležno tijelo; sukladno čl. 71., 262., 264. i 265. ZJN 2016, u 
EOJN RH omogućen je dohvat dokaza iz registara i evidencija Republike Hrvatske, u koje spadaju i 
sudski registar i kaznena evidencija)  
 
S obzirom na prethodno molimo pojašnjenje koje će dokumente/dokaze Naručitelj prihvatiti kako bi se 
potvrdila Ponuditeljeva nekažnjavanost.  
 
Odgovor: 
 
Naručitelj je prema upitu gospodarskog subjekta i samostalnim uočavanjem, promijenio odredbe u 
Pozivu na dostavu ponuda, a s ciljem primitka što kvalitetnijih ponuda od strane zainteresiranih 
gospodarskih subjekata.  
S obzirom na navedeno, mijenja se Poziv na dostavu ponuda u dijelu: 
 
Točka 3.2. mijenja se i glasi: 
 

3.2.  Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje 

a) Kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz poglavlja Pogreška! Izvor 

reference nije pronađen.. i Pogreška! Izvor reference nije pronađen.. ovog Poziva na 
dostavu ponuda, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:  
 
- Izjavu o nekažnjavanju (Obrazac 3 i 4 u prilogu ovog Poziva za dostavu ponuda). Sadržani 
podaci u Izjavi moraju odgovarati stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave ponude. 
Izjavu o nekažnjavanju može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog 
subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili 
nadzornog tijela, ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog 
subjekta. Izjava ne smije biti starija od dana početka postupka jednostavne nabave.   
 
Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka nabave ako je to potrebno za pravilno 
provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u Izjavi kod tijela nadležnog za vođenje 
službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i 
zatražiti izdavanje potvrde o tome.  

 
 
U preostalom dijelu Poziv na dostavu ponuda ostaje neizmijenjen. 
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Temeljem članka 200. stavka 6. ZJN 2016 Naručitelj je ovlašten izmijeniti ili dopuniti Dokumentaciju o 
nabavi do isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj će osigurati dostupnost izmjena svim 
zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu 
dokumentaciju. 
 

 
Povjerenstvo za javnu nabavu 

 

 


