
Prilog I. 

I. PONUDBENI LIST 

1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA: GRAD RIJEKA GRAD RIJEKA, KORZO 16, 

Rijeka 

    Predmet nabave 
Održavanje i isticanje zastava povodom 

blagdana i praznika na području grada 

Rijeke  

    Evidencijski broj nabave: 
02-04-33/2015 

2. PODACI O PONUDITELJU   

 Naziv ponuditelja 
 

 

 Sjedište ponuditelja  

 

 

 Adresa ponuditelja 
 

 

 OIB  

 

 

 Poslovni (žiro)  račun 
 

 

 Broj računa (iban) 

 

 

 Naziv poslovne banke 

 

 

 
Navod o tome je li ponuditelj u 

sustavu poreza na dodanu vrijednost 

DA                 NE  (zaokružiti) 

 

 
Navod o tome da li ponuditelj koristi 

prijenos porezne obveze – (opcionalno) 

 

 

 Adresa za dostavu pošte  



 

 Adresa e-pošte 
 

 

 Kontakt osoba ponuditelja 
 

 

 Broj telefona 
 

 

 Broj telefaksa 
 

 

3. PONUDA  

   Broj ponude  

  Datum ponude  

5. CIJENA PONUDE  

 Cijena ponude, kn bez PDV-a  

 Stopa i iznos PDV-a  

 
Cijena ponude, kn s PDV-om* -  

brojkama 
 

 Cijena ponude, kn s PDV-om*- slovima  

6. 

Rok valjanosti ponude (minimalno 

vremenski period naveden u točki 2.5. 

Poziva) 

 

Obavezno ispuniti sve stavke 

 

 

 

 



 7.    Uz ponudu dostavljamo popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude (Sadržaj 

ponude) slijedećim redoslijedom:  

  

 

 

 

 

 

 Ponuditelj: 

 

             (tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja) 

 

       M.P.          Potpis: 

        _______________    

U________________, _______2015. godine  

Napomena: * Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen 

poreza na dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu i Troškovniku, 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 ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu 

vrijednost ostavlja se prazno ili se stavlja crtica (-). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prilog II. Obrazac za Podizvoditelje* 

1. PODACI O PODIZVODITELJU   

 Naziv podizvoditelja  

 Sjedište podizvoditelja   

 Adresa podizvoditelja  

 OIB   

 Poslovni (žiro)  račun  

 Broj računa (iban)  

 Naziv poslovne banke  

 
Navod o tome je li podizvoditelj u 

sustavu poreza na dodanu vrijednost 
DA                 NE  (zaokružiti) 

 
Iznos ponude koju će podizvoditelj 

izvršiti, bez PDV-a 
 

 Stopa i iznos PDV-a  

 

Ukupan iznos koji će podizvoditelj 

izvršiti s PDV-om i postotak od ukupne 

cijene ponude 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: 

*Prilaže se samo ukoliko će Ponuditelj angažirati Podizvoditelja, u onoliko primjeraka koliko ima 
Podizvoditelja 

 

 

 

 

 





































 

 

Prilog IV .  -  Izjava o integritetu 

Naziv ponuditelja: 

___________________________________________________________________ 

Sjedište/prebivalište  ponuditelja: 

___________________________________________________ 

OIB ponuditelja:____________________________________   

 

IZJAVA O INTEGRITETU 

 

 

Kao ponuditelj u postupku nabave ispod zakonskog praga  Naručitelja: Grad Rijeka, Odjel 

gradske uprave za komunalni sustav Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti 

Titov trg 3, 51000 Rijeka, 051/209-927, 051/209-928; telefax. 051/209-406; E-mail: 

komun-sustav@rijeka.hr, MBS: 2664763, OIB: 54382731928, Ev. broj nabave: 02-04-

33/2015 ovom Izjavom jamčimo korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve 

zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, 

nuđenje, davanje ili obećavanje neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje 

nekog zaposlenika ili zaposlenike koji su na bilo koji način  uključeni u postupak  nabave,  

te izražavamo suglasnost s provedbom revizije cijeloga postupka od strane neovisnih 

stručnjaka i prihvaćanje odgovornosti i određenih sankcija (ugovorna kazna, bezuvjetni 

otkaz ugovora, naplata jamstva za uredno ispunjenje ugovora) ukoliko se krše ugovorne 

obveze. 

                         

 

    

____________________________________________                                   

                             (tiskano upisati  ime i prezime, potpis ovlaštene osobe ponuditelja, pečat) 

 

 

    M.P. 

 

                        

 

 

 

U _________________ dana _____________ . godine 

 



PRILOG   V. 

 

 

I Z J A V A 

 

 

 

Kojom ja 

 

 

( ime i prezime, broj osobne iskaznice izdane od_________________________) 

 

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe_________________ 

 

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) 

 

 

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da niti ja, niti gospodarski 

subjekt, nismo pravomoćno osuđeni za jedno ili više slijedećih kaznenih djela prema 

propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba 

ovlaštena po zakonu za gospodarskog subjekta: 

 

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), 

primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u 

gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave 

(članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara 

(članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti 

(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 

293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje 

mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.), 

i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.), iz 

Kaznenog zakona,  

 



b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom 

poslovanju (293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a.), 

davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b.), udruživanje za počinjenje 

kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba 

obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito poslovanje (članak 

343.), primanje mita (članak 347.), i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona 

(„Narodne novine“, br.110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 

105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.). 

 

 

  ______________________________________________ 

(potpis ovlaštene po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta) 

 

 

 

___________________________ 

           (mjesto i vrijeme) 

 

 

 

Napomena: 

- Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave 

- Izjava mora biti potpisana od osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta, 

te naveden datum potpisa 

- Izjava ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika 

 


