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NATJEČAJ LAGUR-A „TRI MORA“ OBJAVLJEN 19.12.2019. U OKVIRU MJERE 1.1. 

„POBOLJŠANJE JAVNE POTPORNE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ RIBARSTVA I 

AKVAKULUTRE TE POTPORA RAZVOJU KRATKIH LANACA OPSKRBE“ 

 

PITANJE: 

Dali je u  natječaju za mjeru 1.1  u prijavi potrebno  priložiti obrazac 5. Sažetak ponuda jer u 

uputama piše ''ako je primjenjivo''. '' Obrazac 1.A Zahtjev za potporu, Obrazac 1.B Zahtjev za 

potporu „Lista troškova“ te Obrazac 5. Sažetak izbora ponuda (ako je primjenjivo) se osim u 

tiskanom obliku dostavljaju i u elektroničkom obliku na CD-u/DVD-u ili USB-u u otvorenom 

formatu (word i excel).  '' stranica 21. 

Ako treba, dali je onda dovoljno u ovoj fazi razrade projekta i izrade prijavne dokumentacije 

zatražiti neobvezujuće ponude  ili  odraditi jednostavno istraživanje tržišta, bez obzira što je 

predviđeni  iznos nabave  od cca 150.000 eur-a,, dakle viši od praga primjene Zakona o javnoj 

nabavi, ili treba već sada za te ponude provesti postupak kao da je javna nabava, te dali se onda 

trebaju prikupiti i ponude za iznose do 200.000 kn  (provedba, promocija, javna nabava) ili je 

za te iznose dovoljno istraživanje tržišta?? 

ODGOVOR: 

Poštovani, 

ukoliko je prijavitelj obveznik provedbe Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza 

popunjavanja Obrasca 5. Sažetak izbora ponuda jer se isti odnosi na prijavitelje koji nisu 

obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi. 

Prema Prilogu I. Natječaja, točka 13.1. nositelji projekta i partneri (ako je primjenjivo) koji su 

obveznici provedbe postupka javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) za 

nabave procijenjene vrijednosti jednake ili iznad pragova za primjenu Zakona o javnoj nabavi, 

dužni su uz prijavu dostaviti: a) nacrt poziva na nadmetanje/poziva na pregovaranje/poziva na 

natječaj, ovisno o tipu postupka javne nabave; b) nacrt dokumentacije za nadmetanje, obavezno 

uključujući troškovnik radova/specifikaciju opreme/opis usluge; c) podatak o ovlaštenim 

predstavnicima naručitelja koji će sudjelovati u postupku (za najmanje jednog predstavnika 

potrebno dostaviti certifikat iz područja javne nabave). 

Prema Prilogu I., točka 13.2. nositelji projekta i partneri (ako je primjenjivo) koji su obveznici 

provedbe postupka javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16)  – nabava 

procijenjene vrijednosti ispod pragova za primjenu Zakona o javnoj nabavi, uz prijavu  

dostavljaju sljedeću dokumentaciju kao informaciju o planiranom postupku javne nabave koja 

sadrži najmanje sljedeće; a) Opći akt naručitelja koji se donosi u skladu sa člankom 15. Zakona 

o javnoj nabavi; b) Nacrt dokumentacije za provedbu postupka jednostavne nabave, a koja 

proizlazi iz općeg akta naručitelja, obavezno uključujući troškovnik radova/specifikaciju 

opreme/opis usluge; c)Podatak o predstavnicima naručitelja koji će sudjelovati u postupku. 
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Slijedom navedenog, ne postoji obveza dostave ponuda za obveznike Zakona o javnoj nabavi. 

Preporučamo provesti postupak istraživanja tržišta radi određivanja stvarne vrijednosti 

predmeta nabave kako kasnije, u fazi ocjenjivanja, ne bi došlo do prevelikih odstupanja i 

neprihvatljivosti troška. 

LAGUR „Tri mora“, Posedarje, 06. ožujka 2020. godine 

 

 


