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Na temelju članka 12.  stavak 1.  Zakona o  javnoj  nabavi  („Narodne novine“  broj:
120/16),  Odluke o jednostavnoj nabavi („Službeni vjesnik“ broj: 38/17) i Odluke o početku
postupka  jednostavne  nabave,  KLASA:  310-02/17-02/01,  URBROJ:  2176/10-01-17-02  od
18.10.2017.  godine, općinska načelnica Općine Hrvatska Dubica upućuje 
 
 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
za nabavu električne energije za javnu rasvjetu i objekte u vlasništvu

 Općine Hrvatska Dubica tijekom 2018. godine

SADRŽAJ POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA: 

1.Podaci o naručitelju
Općina Hrvatska Dubica, Vjekoslava Venka 4, 44450 Hrvatska Dubica
OIB: 01129249076
Broj tel/fax: (044) 855-002
Internetska adresa: www.hrvatska-dubica.hr
Adresa elektroničke pošte: nacelnik.hrvatska.dubica@sk.t-com.hr

2. Osobe zadužene za kontakt
Sve obavijesti u svezi ovoga postupka nabave mogu se dobiti svakoga radnog dana (07,00 do
15,00 sati) do roka za dostavu ponuda  i to od sljedećih osoba:
-  Slavica  Dragičević,  pročelnica  Jedinstvenog  upravnog  odjela  Općine  Hrvatska  Dubica,
091/4100111
- Bernardin Barić, vanjski suradnik, 098/445053
-  Adresa elektroničke pošte za kontakte: nacelnik.hrvatska.dubica@sk.t-com.hr

3. Sukob interesa 
Nema gospodarskih subjekta s kojima Naručitelj ne smije sklopiti ugovor, u smislu odredbe
članka  80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16).

4. Postupak nabave: 
Postupak nabave je jednostavna nabava koja je, sukladno odredbi članka 12. stavak 1. Zakona
o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16) izuzeta od primjene Zakona o javnoj nabavi.

5. Predmet nabave:
Predmet nabave je nabava električne energije za javnu rasvjetu i objekte u vlasništvu Općine
Hrvatska Dubica za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018.godine.
Predmet nabave nije podijeljen na grupe. 
Ponuditelji su obvezni ponuditi cjelokupan predmet nabave sukladno Troškovniku.
Količina predmeta nabave određena je u troškovniku koji je sastavni dio ovoga Poziva za
dostavu ponuda (u nastavku: Poziv). Količina predmeta nabave je okvirna na godišnjoj razini,
a računi će se ispostavljati temeljem stvarne potrošnje električne energije. 
Alternativne ponude nisu popuštene.

6. Procijenjena vrijednost nabave:  
Procijenjena vrijednost nabave je  130.000,00 kuna (bez PDV).
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7. Tehničke specifikacije i troškovnik: 

Tehničke specifikacije predmeta nabave s opisom i količinama nalaze se u troškovniku koji je
u prilogu ovoga Poziva.

8. Obračunski elementi i način obračuna:
Obračun električne energije izvršit će odabrani ponuditelj temeljem mjernih podataka koje će
utvrditi  operator  distribucijskog  sustava  na  obračunskim mjernim mjestima  navedenim u
Popisu mjernih mjesta, sukladno Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom
energijom („Narodne novine“ broj  85/15) i Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava
(„Narodne novine“ broj: 36/06).
Ponuditelj se obvezuje prema Naručitelju izvršavati sve obveze glede opskrbe električnom
energijom propisane na temelju Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“ broj:
22/13, 95/15 i 102/15) i Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
(„Narodne  novine“  broj:  85/15),  te  drugih  propisa  koji  reguliraju  opskrbu  električnom
energijom.  

9. Mjesto isporuke: 
Električna  energija  isporučivat  će  se  prema  mjestima  potrošnje  (mjernim  mjestima)
navedenima u troškovniku koji se nalazi u prilogu ovoga Poziva.

10. Način određivanja cijene:
Cijena ponude određuje se sukladno zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju odnose
na tržištu električne energije.
Cijena ponude piše se u brojkama, a izražava se u kunama za cjelokupni predmet nabave.
Iznos naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i
kogeneracije  prikazuje se  odvojeno od cijene ostalih  obračunskih elemenata,  kao zasebna
stavka  u  troškovniku,  u  skladu  s  Odlukom  o  naknadi  za  obnovljive  izvore  energije  i
visokoučinkovitu kogeneraciju („Narodne novine“ broj: 87/17).
U cijenu ponude, bez poreza na dodanu vrijednost, moraju biti uračunati svi troškovi i popusti
ponuditelja.
Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, 
iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om, 

11. Troškovnik 
Troškovnik se nalazi u privitku ovoga Poziva i čini njegov sastavni dio.
Ponuditelj popunjava troškovnik, koji se nalazi u prilogu ovoga Poziva, na način da upiše
jedinične cijene i ukupnu cijenu, zaokružene na dvije decimale, za svaku stavku troškovnika,
te upisati cijenu ponude bez PDV-a, iznos PRV-a i ukupnu cijenu ponude s PDV-om, sukladno
ponudbenom listu.

12. Rok trajanja ugovora
Ugovor o opskrbi električnom energijom s odabranim ponuditeljem sklopit će se na razdoblje
od 01.01. do 31.12.2018. godine.
Odabrani  ponuditelj  se  obvezuje  obavljati  kontinuiranu  opskrbu  električnom  energijom
tijekom 24 sata kroz razdoblje trajanja ugovora, osim u slučajevima više sile sukladno Zakonu
o energiji („Narodne novine“ broj: 120/12, 14/14, 95/15 i 102/15). 

Način  preuzimanja  električne  energije  je  priključenje  na  mrežu  bez  prekida  napajanja  i
kontinuirana isporuka bez prekida tijekom trajanja ugovora.



13. Razlozi isključenja ponuditelja:
Naručitelj će isključiti iz sudjelovanja u postupku nabave svakog ponuditelja koji nije ispunio
uvjete prema svim dokazima sposobnosti traženima od strane Naručitelja.

14. Dokazi sposobnosti:
Kako  bi  dokazao  svoju  pravnu  i  poslovnu  sposobnost  sudjelovanja  u  postupku  nabave,
ponuditelj je dužan obvezno dostaviti dokumente kojima dokazujete da ne postoje razlozi za
isključenje:

-   Izjavu koju daje,  tj.  potpisuje  osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog
subjekta,  za  sebe  i  za  pravnu  osobu,  tj.  gospodarski  subjekt,  te  ovjerava  pečatom
gospodarskog  subjekta,  a  kojom dokazuje  da  gospodarski  subjekt  ili  osoba  ovlaštena  po
zakonu za  zastupanje  gospodarskog subjekta  nisu  pravomoćno osuđene za  kaznena djela:
prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju,
davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, utaja poreza
ili  carine,  subvencijska  prijevara,  pranje  novca,  zlouporaba  položaja  i  ovlasti,  nezakonito
pogodovanje, primanje mita,  davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje
utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja
iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj: 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15).
Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.

-  Potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od
dana objave postupka nabave kojom dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih po-
reznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema poseb-
nom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja.

-  Ispravu o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta
gospodarskog subjekta koja ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca prije objave postupka naba-
ve.

 Za  dokazivanje  uvjeta  pravne  i  poslovne  sposobnosti  se  može  dostaviti  kao  neovjerena
preslika. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su
ponuditelji  dostavili  sukladno s ovim odjeljkom dokumentacije, javni naručitelj  može radi
provjere  istinitosti  podataka  od  ponuditelja  zatražiti  da  u  roku  od  pet  (5)  dana  dostave
izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata.

-  Presliku dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom
koju je izdala Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), odnosno odgovarajuće tijelo
prema sjedištu gospodarskog subjekta. 
Predmetna dozvola mora pokrivati razdoblje trajanja ugovora o nabavi.
Navedenim dokazom ponuditelj dokazuje da je ovlašten za isporuku električne energije, te da
mu je omogućeno opskrbljivanje potrošača električnom energijom. 

Sve dokumente koje naručitelj zahtjeva ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici i
takvi  dokazi  ne  mogu  biti  razlog  odbijanja  ponude.  Neovjerenom preslikom smatra  se  i
neovjereni ispis elektroničke isprave.

U  slučaju  postojanja  sumnje  u  istinitost  podataka,  navedenih  u  dokumentima  koje  su
ponuditelji dostavili, Naručitelj može, radi provjere istinitosti podataka:



- od ponuditelja zatražiti da, u primjerenom roku, dostave izvornike ili ovjerene preslike tih
dokumenata i/ili
- obratiti se izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima.
Naručitelj  će  isključiti  ponuditelja  iz  postupka nabave ako nije  dostavio neki  od traženih
dokaza o sposobnosti ili je dostavio lažne podatke.

15. Podaci o ponudi
Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da isporuči robu sukladno uvjetima i zahtjevima
navedenim u ovom Pozivu. Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati
tekst Poziva i obrazaca.

16. Sadržaj i način izrade ponude 
Ponuda  mora  sadržavati  sve  elemente  propisane  ovim  Pozivom,  biti  ovjereni  od  strane
ponuditelja, te u prilogu sadržavati sve tražene  dokaze, izdane i ovjerene od nadležnih tijela.
Ponuditelj  ispunjava  onaj  Ponudbeni  list  ovisno  da  li  predmet  nabave  može  izvršiti
samostalno (Ponudbeni list  1),  da li  koristi  podizvoditelja (Ponudbeni list  2),  te  u slučaju
zajednice ponuditelja (Ponudbeni list 3).
Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovoga Poziva.
Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu, te se uvezuje na način da se onemogući naknadno
vađenje ili umetanje listova. 
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj
stranica ponude. 
Ponuda se dostavlja u izvorniku. 
Ponuda se piše neizbrisivom tintom, na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da ispravljeni tekst bude vidljiv (čitak) ili
dokaziv  (nije  dopušteno  brisanje,  premazivanje  ili  uklanjanje  slova  ili  otisaka).  Ispravci
moraju, uz navod datuma ispravka, biti potvrđeni potpisom i ovjerom ponuditelja.
Ponuda i prilozi dostavljeni uz ponudu ne vraćaju se ponuditelju.
Ponuditelj nema pravo na naknadu troškova izrade ponude.
Ponuditelj može, do isteka roka za dostavu ponuda, dostaviti izmjenu i dopunu ponude, ista se
dostavlja na način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni/dopuni
ponude.
Ponuditelj  može,  do  isteka  roka  za  dostavu  ponude,  pisanom izjavom odustati  od  svoje
dostavljene ponude. Pisana izjava o odustajanju od ponude dostavlja se na isti način kao i
ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena
ponuda se vraća ponuditelju.

17. Način dostave ponude
Ponuda se dostavlja papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici do krajnjeg roka za dostavu
ponude na adresu naručitelja: 

OPĆINA HRVATSKA DUBICA
Vjekoslava Venka 4, 44450 Hrvatska Dubica.

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili preporučenom poštom na
adresu naručitelja.
Na omotnici mora biti naznačeno:
– naziv i adresa Naručitelja,
– naziv i adresa ponuditelja,
– naziv predmeta nabave, 
– naznaka »NE OTVARAJ – ponuda za opskrbu električnom energijom«.



Ako omotnica nije naznačena u skladu sa zahtjevima iz ovoga Poziva za dostavu ponuda,
Naručitelj ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju gubitka ili preranog otvaranja ponude.

18. Rok za dostavu ponuda:
Rok za dostavu ponuda je 10 dana od dana objave ovoga Poziva na mrežnim stranicama
Naručitelja. 
Ponuditelj je dužan potvrditi prijam elektroničke pošiljke kojom mu se dostavlja Poziv.
Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda, neotvorena se vraća pošiljatelju bez
odgode.

19. Kriterij za odabir ponude
Kriterij  za  odabir  ponude  je  najniža  cijena ponude  koja  ispunjava  sve  uvjete  i  zahtjeve
navedene u ovom Pozivu.

20. Otvaranje ponuda:
Otvaranje ponuda nije javno.
Nakon otvaranja ponuda ovlašteni Povjerenstvo za provedbu postupka pregledat će i ocijeniti
ponude na temelju uvjeta iz ovoga Poziva, te o istomu sačiniti zapisnik.
Nakon  rangiranja  ponuda  prema  kriteriju  za  odabir  ponude,  a  prije  donošenja  odluke  o
odabiru, Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o
javnoj nabavi, u primjerenom roku, koji neće biti kraći od pet  niti duži od deset dana od
dostave  zahtjeva,  zatražiti  dostavu  izvornika  ili  ovjerenih  preslika  pojedinih  ili  svih
dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ako najpovoljniji gospodarski
subjekt u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata
i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio Naručitelj, Naručitelj će isključiti
takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu. Tada će ponovo izvršiti rangiranje ponuda
prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio te pozvati
novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo. 

21. Rok za donošenje odluke o odabiru, odluke o poništenju
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja odnosno odluka o poništenju postupka donijet će
se u roku od deset dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude,
Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.
Odluka  o  odabiru  najpovoljnijeg  ponuditelja  odnosno  odluka  o  poništenju  postupka,  s
preslikom zapisnika  o  pregledu  i  ocjeni  ponuda,  dostavit  će  se  svakomu ponuditelju  bez
odgode, na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom,
elektronička isprava.

22. Rok, način i uvjeti plaćanja
Plaćanje se obavlja na temelju ispostavljenog računa za obračunsko razdoblje definirano u
roku od 30 dana od dana primitka valjanog računa,  doznakom na žiro račun ponuditelja.
Opskrbljivač je dužan izdati jedan račun za sva obračunska mjesta, te obračun potrošnje po
svakom obračunskom mjernom mjestu.
Račun se dostavlja na adresu sjedišta Naručitelja.

23. Rok valjanosti ponude
Rok valjanosti ponude je 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda i mora biti naveden u
obrascu ponude.
Ponuditelj će odbiti ponudu čija je opcija valjanosti kraća od zahtijevane.



24. Jamstva
Ponuditelji dostavljaju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora obveza iz ugovora ponuditelji su dužni dostaviti kao
prilog  ponudi  u  formi  izjave  ponuditelja  da  će  kao  najpovoljniji  ponuditelj,  prilikom
potpisivanja ugovora dostaviti bjanko zadužnicu u visini 10% od ukupne vrijednosti ugovora.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza mora imati rok
valjanosti jednak roku valjanosti ugovora, a daje se pri sklapanju ugovora o nabavi.

25. Ostale informacije
Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 08,00 do 14,00 sati na telefon:
044/855-002,  putem  elektroničke  pošte:  nacelnik.hrvatska.dubica@sk.t-com.hr ili  u
prostorijama Općine Hrvatska Dubica na adresi Vjekoslava Venka 4, Hrvatska Dubica.
Gospodarski  subjekti  mogu  za  vrijeme  roka  za  dostavu  ponuda  zahtijevati  dodatne
informacije i  objašnjenja vezana uz dokumentaciju za dostavu ponuda. Pod uvjetom da je
zahtjev dostavljen pravodobno, Naručitelj će odgovor staviti na raspolaganje na isti način, na
mrežnim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju. 
Na  odgovornost  ugovornih  strana  za  ispunjenje  obveza  iz  Ugovora  primjenjuju  se
odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Napomena:
Sukladno  odredbi  stavka  1.  članka  12.  Zakona  o  javnoj  nabavi  („Narodne  novine“  broj:
120/16 – nadalje: Zakon o javnoj nabavi) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju
od  200.000,00  kn  roba  i  usluga  odnosno  do  500.000,00  kn  za  radove,  bez  PDV-a  (tzv.
bagatelnu  nabavu)  Naručitelj  nije  obavezan  provoditi  postupke  javne  nabave  propisane
Zakonom o javnoj nabavi.
Na  odluku  o  odabiru  najpovoljnije  ponude  odnosno  na  odluku  o  poništenju  postupka
ponuditelj  nema  pravo  žalbe,  niti  se  primjenjuju  rokovi  mirovanja,  a  pravna  zašita
gospodarskih subjekata,  u smislu Zakona o javnoj nabavi,  ne provodi se kod jednostavne
nabave.

OPĆINA HRVATSKA DUBICA
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Obrazac 1 

Naručitelj: OPĆINA HRVATSKA DUBICA, Vjekoslava Venka 4, 44450 Hrvatska Dubica, 
OIB: 01129249076

PONUDBENI LIST 1
(u slučaju ponuditelja koji predmet nabave izvršava samostalno)

PREDMET NABAVE: Opskrba električnom energijom javne rasvjete i objekata u vlasništvu
Općine Hrvatska Dubica tijekom 2018. godine

NAZIV PONUDITELJA

Adresa sjedišta

MB
OIB
broj računa (IBAN) i naziv banke
U sustavu PDV-a Da            Ne
Telefon
Telefaks
e-mail
Adresa za dostavu pošte
Kontakt osoba

P O N U D A

Cijena ponude  (bez PDV-a)
Iznos PDV-a
Cijena s PDV-om
Rok valjanosti ponude

U ________________________  2017.                                   
                                                                                                                 PONUDITELJ

                                                                                                             _____________________
                                                                                                                   /ime i prezime/
                                                                      M.P.
                                                                                                            _____________________



                                                                                                                        /potpis/

Obrazac 2.

Naručitelj: OPĆINA HRVATSKA DUBICA, Vjekoslava Venka 4, 44450 Hrvatska Dubica, 
OIB: 01129249076

PONUDBENI LIST 2
(u slučaju ponuditelja koji se koristi kapacitetima podizvoditelja)

PREDMET NABAVE: Opskrba električnom energijom javne rasvjete i objekata u vlasništvu
Općine Hrvatska Dubica tijekom 2018. godine

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom
ili više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi
koji namjerava dati u podugovor, te podatke o svim predloženim podizvoditeljima

NAZIV PONUDITELJA

Adresa sjedišta

MB
OIB
broj računa (IBAN) i naziv banke
U sustavu PDV-a Da            Ne
Telefon
Telefaks
e-mail
Adresa za dostavu pošte
Kontakt osoba

P O N U D A

Cijena ponude  (bez PDV-a)
Iznos PDV-a
Cijena s PDV-om
Rok valjanosti ponude

Podaci o podizvoditelju br.1
Naziv podizvoditelja
Adresa sjedništa



OIB
Broj računa (IBAN) i naziv banke
U sustavu PDV-a (zaokružiti) Da           Ne
Dio predmeta nabave koje izvodi 
podizvoditelj
Količina
Vrijednost i postotni dio ugovora
Mjesto isporuke
Rok isporuke

Podaci o podizvoditelju br.2
Naziv podizvoditelja
Adresa sjedništa
OIB
Broj računa (IBAN) i naziv banke
U sustavu PDV-a (zaokružiti) Da           Ne
Dio predmeta nabave koje izvodi 
podizvoditelj
Količina
Vrijednost
Mjesto isporuke
Rok isporuke

U ______________________ 2017.

                                                                                                                   PONUDITELJ

                                                                                                           ____________________
                                                                            M.P.                                /ime i prezime/ 
      
                                                                                                             ___________________    
                                                                                                                          /potpis/



Obrazac 3  

Naručitelj: OPĆINA HRVATSKA DUBICA, Vjekoslava Venka 4, 44450 Hrvatska Dubica, 
OIB: 01129249076

PONUDBENI LIST 3
(u slučaju zajednice ponuditelja)

PREDMET NABAVE: Opskrba električnom energijom javne rasvjete i objekata u vlasništvu
Općine Hrvatska Dubica tijekom 2018. godine

Podaci o ponuditelju u zajednici ponuditelja s ovlaštenjem za komunikaciju s naručiteljem:

NAZIV PONUDITELJA

Adresa sjedišta

MB
OIB
broj računa (IBAN) i naziv banke
U sustavu PDV-a (zaokružiti) Da            Ne
Telefon
Telefaks
e-mail
Adresa za dostavu pošte
Kontakt osoba

Podaci o ponuditelju u zajednici ponuditelja

NAZIV PONUDITELJA

Adresa sjedišta

MB
OIB
broj računa (IBAN) i naziv banke
U sustavu PDV-a (zaokružiti) Da            Ne
Telefon
Telefaks
e-mail
Adresa za dostavu pošte



Kontakt osoba
Podaci o ponuditelju u zajednici ponuditelja

NAZIV PONUDITELJA

Adresa sjedišta

MB
OIB
broj računa (IBAN) i naziv banke
U sustavu PDV-a (zaokružiti) Da            Ne
Telefon
Telefaks
e-mail
Adresa za dostavu pošte
Kontakt osoba

P O N U D A

Cijena ponude  (bez PDV-a)
Iznos PDV-a
Cijena s PDV-om
Rok valjanosti ponude

U _________________________ 2017.  
                                                                                                                   PONUDITELJ

                                                          M.P.                  _______________
                                                                                                                       /ime i prezime/ 
      
                                                                                                                  _______________       
                                                                                                                          /potpis/



Obrazac  4

Naručitelj: OPĆINA HRVATSKA DUBICA, Vjekoslava Venka 4, 44450 Hrvatska Dubica
OIB: 01129249076

TROŠKOVNIK

PREDMET NABAVE: Opskrba električnom energijom javne rasvjete i objekata u vlasništvu 
Općine Hrvatska Dubica tijekom 2018. godine

Ponuditelj  nudi  cijene  predmeta  nabave  putem ovogA Troškovnika,  a  na  temelju  Popisa
obračunskih mjesta u Općini Hrvatska Dubica koji se nalazi u privitku Poziva za dostavu
ponuda.
Ponuditelj je dužan ponuditi cijene po svim stavkama Troškovnika. 

Red
.bro
j

NAZIV I OPIS STAVKE
POTROŠNJA CIJENA

STAVKE
(KN  BEZ
PDV)

UKUPNA
CIJENA STAVKE
(KN BEZ PDV)

Jedinica
mjere

Količina
stavke

0 1 2 3 4 5=(3X4)

1.
Tarifni model – Bijeli - 34 VT (kWh) 15.960

NT (kWh) 6.505

2.

Tarifni model-Crveni - 33
VT (kwh) 1000

NT (kwh) 3200

3. Tarifni model - Plavi -35 JT   (kWh) 800
4.  Tarifni model – Žuti - 39 JR  (kWh) 167.800
5. Naknada  za  poticanje

proizvodnje iz obnovljivih
izvora

Ukupno
(kWh)

195.265

UKUPNO                                                                                  

PDV

SVEUKUPNO

                                                                                                                   PONUDITELJ
                                                          M.P.                  ___________________
                                                                                                                       /ime i prezime/

    
    ___________________

                                                                                                                         /potpis/



POPIS OBRAČUNSKI MJERNIH MJESTA U OPĆINI HRVATSKA DUBICA

TARIFNI
MODEL

BROJ
BROJILA

BROJ
OBRAČUNSK
OG MJESTA

OBRAČUNSKO MJESTO
ADRESA

POTROŠNJA
(kWh)
VIŠA
/JT

NIŽA

BIJELI - 34 00188813 4067703 Crkva Svih Svetih Baćin 85 5
10042851 5082412 Hrvatski dom Baćin 1.150 425
00172829 4063724 Kapela na groblju Hrv. Dubica 210 160
00232658 4066324 NK Una-mladost Hrv. Dubica 1250 5
10132189 5149444 Kapela  Slabinja 50 100
  0032745 4059077 Hrvatski dom Hrv. Dubica 9500 3700
10337886 5112400 Zgrada  općinske  uprave

Općina Hrvatska Dubica
3500 2000

17173897 5105714 Kapela Cerovljani 50 10
47448714 5231558 Dječji vrtić Hrvatska Dubica 5 0
10057142 4059050 Zadružni dom Hrv. Dubica 0 0
10222750 5506251 Ribarska kuća Hrv. Dubica  160 100

UKUPNO: 15.960 6.505

CRVENI - 33 35616237 5111463 Pročistač kanalizacije 1.000 3.200
ZAKUPLJENA SNAGA ZA MODEL CRVENI IZNOSI 60 kW.

JEDNO-
TARIFNO
BROJILO

PLAVI - 35 10132293 0629589 Etno kuća Hrvatska Dubica 600
10236074 4053044 Hrvatski dom Cerovljani 200

UKUPNO: 800



TARIFNI
MODEL

BROJ
BROJIL
A

OBRAČU
NSKO
MJESTO

OBRAČUNSKO MJESTO
          ADRESA

POTROŠNJA
(kWh)



ŽUTI  -
39

17107976 4052200 JR BAĆIN 3 7.000

17060153 4051076 JR BAĆIN 1 7.800
17105309 4051068 JR BAĆIN 2 8.000
00023913 4059247 JR CEROVLJANI 1 5.700
00019615 4059239 JR CEROVLJANI 2 6.500
17221801 4055098 JR CEROVLJANI 4 6.400
8118067 4056779 JR DUBICA 5, Hrvatska Dubica 5.600
6164474 4050592 JR DUBICA 1, Hrvatska Dubica 26.500
17059120 4055101 JR DUBICA 4, Hrvatska Dubica 31.700
0034285 4026152 JR DUBICA 3, Hrvatska Dubica 6.000
00231146 4063953 JR DUBICA 7, Hrvatska Dubica 3.600

17116023 4052943 JR DUBICA 6, Hrvatska Dubica 5.250
00231226 4063961 JR DUBICA 2, Hrvatska Dubica 7.000
10131591 5143179 JR ŽIVAJA 3 2.900
10132314 5143187 JR ŽIVAJA 5 1.700
10131895 5143160 JR ŽIVAJA 2 2.800
00231150 4063970 JR 5. KOLOVOZA, Hrvatska Dubica 5.500
00230940 4063988 JR 30. SVIBNJA, Hrvatska Dubica 2.050
10130346 5139520 JR SLABINJA 4 4.100
10130357 5139538 JR SLABINJA 1 3.900
10130512 5139511 JR SLABINJA 2 4.200
10132218 5139503 JR SLABINJA 3 4.500
26721768 4069943 JR ŽIVAJA 4 2.200
10131951 5143152 JR ŽIVAJA 1 4.100
10131599 5139546 JR SLABINJA 5 2.800

UKUPNO: 167.800


