
IZVOD IZ DIJELA NACRTA DOKUMENTACIJE O NABAVI – KRITERIJI ZA 

KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA 

(točke 13. i 14. Nacrta Dokumentacije o nabavi) 

 

 

13. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA   

 

U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz ove točke utvrđuju se za sve članove zajednice 

ponuditelja pojedinačno, te se dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje osnove za 

isključenje moraju dostaviti za svakog člana zajednice.  

U slučaju sudjelovanja podugovaratelja, nepostojanje osnova za isključenje dokazuje se za 

svakog podugovaratelja. Isto se primjenjuje u slučaju oslanjanja na sposobnost drugih 

subjekta za tog subjekta. 

 

13.1. Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta (ponuditelja) temeljem članka 251. 

ZJN 2016 u slijedećim slučajevima: 

 

1. ako utvrdi da je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj 

ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti 

zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je 

državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela 

iz članka 251. stavak 1. točke a) do f) ZJN 2016 ili 

 

2. ako utvrdi da je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici 

Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima 

ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja 

nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena 

djela iz članka 251. stavak 1. točke a) do f) ZJN 2016 i za odgovarajuća kaznena 

djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog 

subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za 

isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
1
 

 

Naručitelj je obvezan isključiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom 

postupka javne nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje iz ove podtočke 

Dokumentacije o nabavi. 

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za 

isključenje iz postupka javne nabave iz ove podtočke je pet godina od dana 

pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije. 

 

Način dokazivanja odsutnosti osnove za isključenje: 

Za potrebe utvrđivanja da ne postoje okolnosti iz točke 13.1., gospodarski subjekt u 

ponudi kao preliminarni dokaz dostavlja ispunjeni obrazac Europske jedinstvene 

dokumentacije o nabavi (dalje u tekstu: ESPD), Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak 

A: Osnove povezane s kaznenim presudama za sve gospodarske subjekte iz ponude. 

 

Po zahtjevu naručitelja za dostavu popratnih dokumenata, naručitelj će kao dovoljan 

dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 13.1. 

                                                           
1
 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan 

snage Direktive 2004/18/EZ 



prihvatiti 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 navedene osnove za isključenje. 

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba 

državljanin, ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, 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. Izjavu za sebe 

i gospodarski subjekt daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje dok ostale osobe 

koje moraju dokazati nepostojanje navedenih osnova za isključenje izjavu daju za sebe. 

Predlošci izjava nalaze se u Prilogu III. i Prilogu IV. ove Dokumentacije o nabavi. 

 

Gospodarski subjekt ovim dokazom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuje 

da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku 

dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. 

 

13.2. Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta (ponuditelja) temeljem članka 252. 

ZJN 2016 ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih 

poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje: 

 

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici 

Hrvatskoj, ili 

2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako 

gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj. 

 

Iznimno, od stavka 1. ove podtočke, naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz 

postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije 

dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja. 

 

Način dokazivanja odsutnosti osnove za isključenje: 

Za potrebe utvrđivanja da ne postoje okolnosti iz točke 13.2., gospodarski subjekt u 

ponudi kao preliminarni dokaz dostavlja ispunjeni ESPD obrazac, Dio III. Osnove za 

isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno 

osiguranje za sve gospodarske subjekte iz ponude. 

 

Po zahtjevu naručitelja za dostavu popratnih dokumenata, naručitelj će kao dovoljan 

dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 13.2. 

prihvatiti potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana 

gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za 

isključenje. 

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili 

ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, 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. 



Gospodarski subjekt ovim dokazom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuje 

da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku 

dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. 

 

14. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI 

SPOSOBNOSTI) 

 

14.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova  

poslovnog nastana. Za potrebe dokazivanja sposobnosti za obavljanje 

profesionalne djelatnosti gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, 

strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. 

 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 14.1, gospodarski subjekt u ponudi kao 

preliminarni dokaz dostavlja ispunjeni ESPD obrazac, Dio IV. Kriteriji za odabir, 

Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve 

gospodarske subjekte u ponudi. 

 

Po zahtjevu naručitelja za dostavu popratnih dokumenata, naručitelj će kao dovoljan 

dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz 

točke 14.1. prihvatiti izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg 

registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana. 

 

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili 

ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, 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. 

U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi obvezni su pojedinačno dokazati svoj upis u 

odgovarajući registar. Također, gospodarski subjekt je dužan dokazati upis u 

odgovarajući registar u odnosu na podugovaratelja kao i subjekta na čiju se sposobnost 

oslanja (ako je primjenjivo). 

 

Odgovornost je odabranog ponuditelja da tijekom izvršavanja ugovora kontinuirano 

osiguravaju pravne pretpostavke za obavljanje djelatnosti.. U slučaju da tijekom 

izvršenja ugovora Naručitelj utvrdi da odabrani ponuditelj obavlja neregistriranu 

djelatnost u smislu propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane 

djelatnosti, naručitelj će odabranog ponuditelja prijaviti nadležnim tijelima i raskinuti 

ugovor. 

 

14.2. Osiguranje od rizika odgovornosti iz djelatnosti.  
 

Za potrebe dokazivanja ekonomske i financijske sposobnosti potrebne za izvršenje 

ugovora, gospodarski subjekt mora dokazati da posjeduje odnosno da će posjedovati 

odgovarajuću razinu osiguranja od rizika odgovornosti iz djelatnosti. On se obvezuje da 

će u roku od deset kalendarskih dana od dana potpisa ugovora predati naručitelju 

jamstvo za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti u obliku važeće police 

osiguranja za odnosno gradilište, kao jamstvo za pokriće troškova otklanjanja šteta koje 

mogu nastati u svezi s obavljanjem predmetnih radova odnosno djelatnosti, s minimalno 

osiguranom svotom  u visini od najmanje 10.000.000,00 HRK za predmet nabave.  



- Polica osiguranja treba biti iskazana u HRK, mora se odnositi na osiguranje 

imovinskih šteta koje mogu nastati na postojećem objektu na kojem će se radovi 

izvoditi, te i za osiguranje imovinskih šteta koje mogu nastati na komunalnoj 

infrastrukturi i lokalnim građevinskim objektima, okolišu te ostalim nekretninama i 

pokretninama a uslijed izvođenja radova na mjestu izvršenja ugovora. Osiguranje iz 

prethodnog stavka mora se odnositi i na treće osobe. Osiguranje mora pokrivati bilo 

kakvu štetu prouzročenu radnjom ili propustom odabranog ponuditelja (osiguranika), 

njegovih zaposlenika, podugovaratelja (kooperanata) i njihovih zaposlenika za vrijeme 

trajanja ugovora. Zaposlenici naručitelja, kao i sam naručitelj, smatraju se trećim 

osobama u smislu odgovornosti odabranog ponuditelja za štetu koju pretrpe te osobe od 

djelatnosti koju obavlja odabrani ponuditelj ili od njegove opasne stvari. 

- Ako iz bilo kojeg razloga odabranom ponuditelju prestane važiti polica osiguranja od 

rizika odgovornosti iz djelatnosti tijekom razdoblja trajanja ugovora, obvezan je 

dostaviti naručitelju novu, važeću policu osiguranja do dana isteka roka važenja stare 

police. Ako odabrani ponuditelj ne dostavi policu osiguranja u navedenom roku, ili je na 

vrijeme ne obnovi, ili naručitelj utvrdi da polica iz bilo kojeg razloga ne bi bila 

naplativa u slučaju štetnog događaja, naručitelj ima pravo raskinuti ugovor izjavom, a 

odabrani ponuditelj odgovara za štetu u visini jamstva za uredno izvršenje ugovora. 

 

- Važeća polica osiguranja mora biti s rokom važenja najmanje još 30 dana od isteka 

ugovora o izvođenju radova, a u kojem roku bi se uredno izvršila primopredaja radova. 

 

- Odabrani ponuditelj će uz policu osiguranja dostaviti i pravovaljan dokaz o uplaćenoj 

premiji u cijelosti ili o uplati prve i svih dospjelih rata osiguranja kako su uplate 

izvršene i u buduće redovito i na vrijeme izvršavati uplatu za svaku ratu u roku 

dospjelosti  i dostavljati pravovaljan dokaz o izvršenju uplate svake dospjele rate vezane 

za policu. 

 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 14.2. gospodarski subjekt u svojoj ponudi kao 

preliminarni dokaz dostavlja ispunjeni ESPD obrazac, Dio IV. Kriteriji za odabir, 

Odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost: točka 5). 

 

Po zahtjevu naručitelja za dostavu popratnih dokumenata, naručitelj će kao dovoljan 

dokaz postojanja ekonomske i financijske sposobnosti iz točke 14.2. prihvatiti izjavu 

gospodarskog subjekta kojom se obvezuje da će u slučaju odabira njegove ponude u 

ovome postupku javne nabave u roku od deset kalendarskih dana od zaključenja 

ugovora, naručitelju dostaviti važeću policu osiguranja za pokriće odgovornosti iz 

djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati prilikom izvršenja ugovora 

zaključenog ovim postupkom  nabave.  

 

14.3. Tehnička i stručna sposobnost 
 

Za potrebe dokazivanja minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti gospodarski 

subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i 

tijekom pet godina koje prethode toj godini uredno izvršio najmanje jedan ugovor o 

izvođenju građevinskih radova na objektu koji ima status zaštićenog kulturnog dobra u 

vrijednosti od najmanje 2.000.000,00 HRK bez PDV-a, čime dokazuje da ima 

potrebno iskustvo, znanje i sposobnost za izvršenje predmeta nabave. 

 



Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke 1. gospodarski subjekt u svojoj ponudi 

kao preliminarni dokaz dostavlja ispunjeni ESPD obrazac, Dio IV. Kriteriji za odabir, 

Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 1a). 

 

Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju 

ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, radi dokazivanja 

sposobnosti iz ove točke 1., dostavi ažurirane  popratne dokumente: 

- popis radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 

pet godina koje prethode toj godini (dakle izvedenih u razdoblju 2012. 2017.) kako 

je traženo u stavku 1. ove podtočke, popraćen potvrdom/ama druge ugovorne strane 

o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova.  

- potvrda treba sadržavati: predmet ugovora, vrstu radova, vrijednost radova, datum i 

mjesto izvođenja radova, naziv druge ugovorne strane i navod o urednom izvođenju 

i ishodu najvažnijih radova izvršenog ugovora. 

 

Ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, 

odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono 

što je gospodarski subjekt naveo u ESPD obrascu. 

 

Ako ponuditelj koji je podnio ponudu ne dostavi ažurne popratne dokumente u 

ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava postavljene uvjete, naručitelj će 

odbiti ponudu tog ponuditelja te postupiti sukladno gore navedenom u odnosu na 

ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne 

nabave ako postoje razlozi za poništenje. 

 

 


