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1. UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE 
 
1. Naručitelj: 
 Naziv: Općina Marija Bistrica 
 Sjedište: Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica 

OIB: 67413456362 
tel: 049/469-119, fax: 049/469-959 
email: opcina.marija.bistrica@kr.htnet.hr 
 

2. Osoba za kontakt: 
  Suzana Hajnić 
 Tel: 049/469-119, fax: 049/469-595 
 Email: suzana.hajnić@marija-bistrica.hr 
 
3.  Predmet natječaja: 
 Obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na području 
Općine Marija Bistrica-zimska služba.  
 
4. Opis, opseg ili količina predmeta natječaja: 
 Održavanje nerazvrstanih cesta-zimska služba koje podrazumijeva čišćenje i 
posipanje cesta i ulica na području Općine Marija Bistrica prema prioritetima i dužinama 
utvrđenim posebnim popisom dionica za čišćenje snijega koje se nalazi u prilogu ove 
dokumentacije.  

Potrebno je nuditi cjelokupni predmet javnog natječaja sukladno troškovniku. 
 
5. Mjesto izvođenja radova: 
 Naselja na području Općine Marija Bistrica: Marija Bistrica, Globočec, Hum 
Bistrički, Laz Bistrički, Laz Stubički, Podgorje Bistričko, Podgrađe, Poljanica Bistrička, 
Selnica, Sušobreg i Tugonica. 
 
6. Rok na koji se sklapa ugovor: 
 Ugovor se sklapa na rok od 2 (dvije)  godine od dana potpisa Ugovora. 
 
7. Uvjeti i dokazi sposobnosti gospodarskog subjekta: 
 Kao dokaze za svoju pravnu i poslovnu sposobnost, dokaze o nekažnjavanju, te 
dokaze financijske i tehničke sposobnosti, ponuditelji uz ponudu dostavljaju slijedeće 
dokumente:  

a) dokaz pravne i poslovne sposobnosti: 
• izvod o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi 

odgovarajući registar, kojom dokazuje da je registriran za obavljanje poslova koji su 
predmet natječaja. 

U slučaju zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su 
pojedinačno dokazati postojanje pravne i poslovne sposobnosti iz ove točke. 

Izvod ne smije biti stariji od 30 (trideset) dana od dana objave javnog 
natječaja. 
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b) dokaz o nekažnjavanju: 

 • izjava da gospodarskom subjektu i odgovornoj osobi nije izrečena 
pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela: 

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), 
primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 225.), davanje mita u gospodarskom 
poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupanju javne nabave (članak 245.), utaja 
poreza ili carine (članak 256.), subvencija 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 293.), davanje mita za zločinačko 
udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sustavu zločinačkog udruženja 
(članak 329.) iz Kaznenog zakona. 

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u 
gospodarskom poslovanju (članak 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 posredovanje 
(članak 343.) primanje mita (članak 347.), 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., 143/12., 56/15. i 61/15.). 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u 
ponudi dostaviti Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika koju daje osoba po zakonu 
ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. 

Izjava o nekažnjavanju koju sastavlja ovlaštena osoba popunjava se i 
potpisuje, nalazi se na obrascu u prilogu ove Dokumentacije ili se izdaje na službenom 
memorandumu, a popunjena i potpisana mora sadržajno u potpunosti odgovarati tekstu 
navedenom u obrascu.  

Izjava ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana objave 
javnog natječaja. 

U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni 
su pojedinačno dostaviti izjavu. 

 
c) dokaz finanacijske sposobnosti: 
• potvrda Porezne uprave o stanju duga, podmirenim dospjelim poreznim 

obvezama, obvezama iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i drugim javnim 
davanjima – ne starija od 30 dana od dana objave javnog natječaj. 

• dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se 
dokazuje solventnost gospodarskog subjekta. 

Minimalna razina financijske sposobnosti: ponuditelj mora dokazati da nije bio u 
blokadi poslovnog računa (glavni račun) više od 15 (petnaest) dana u posljednjih 6 (šest) 
mjeseci (računajući od dana sastavljanja obrasca BON2, ili jednakovrijednog dokumenta) 

Procjena je da blokada računa u trajanju dužem od 15 (petnaest) dana u 
razdoblju proteklih 6 (šest) mjeseci može ugroziti ponuditeljevu sposobnost 
pravodobnog podmirivanja svih obveza koje nastaju kao rezultat poslovnih procesa, a 



pretpostavka su kontinuiranog izvođenja predmeta javnog natječaja u razdoblju trajanja 
ugovora. 

Dokaz: BON2/SOL2 
 
• potvrdu Općine Marija Bistrica o stanju duga, podmirenju dospjelih obveza, 

podmirenju svih ugovornih obveza prema Općini Marija Bistrica – ne starija od 30 dana 
od dana objave javnog natječaja. 

U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni 
su pojedinačno dokazati financijsku sposobnost. 
 

d) dokaz tehničke i stručne sposobnosti: 
• popis izvedenih istih ili sličnih radova u posljednje tri godine, a koji mora 

sadržavati naziv i sjedište ugovornih strana, predmet nabave, vrijednost ugovora, 
vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora, navod o uredno ispunjenim ugovornim obvezama, 

• izjava gospodarskog subjekta iz koje je razvidno kojim građevinskim strojevima 
i kojom tehničkom opremom gospodarski subjekt raspolaže u izvršenju ugovora i to 
obavezno: 

1. u vlasništvu najmanje 5 (pet) transportnih jedinice za razgrtanje 
snijega i posipanje kamenog agregata i soli,  

2. u vlasništvu najmanje 3 (tri) stroja za razgrtanje snijega 
 • izjava o prosječnom broju zaposlenih kod gospodarskog subjekta koji će raditi 
na poslovima iz predmeta ovog natječaja 
 

e) Jamstva 
• jamstvo za ozbiljnost ponude 
- ponuditelji su obvezni naručitelju s ponudom dostaviti jamstvo za ozbiljnost 
ponude na iznos od 15.000,00 kuna.  

Ponuditelj treba dostaviti jamstvo za ponudu u jednom od navedenih oblika: 
- izvorno bankovno jamstvo mora biti bezuvjetno, na jamstvu mora biti 

naznačeno u koju svrhu se izdaje 
- zadužnica, potvrđena od javnog bilježnika u skladu sa odredbama Ovršnog 

zakona, 
- uplatom na žiro- račun Općine Marija Bistrica broj HR4423600001825600009 

s pozivom na broj 68-7294-OIB uz naznaku „jamstvo-održavanje 
nerazvrstanih cesta-zimska služba. 

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na Općinu Marija Bistrica. 
Jamstvo za ozbiljnost ponude ne uvezuje se u cjelinu, već se ulaže u prozirnu plastičnu 
košuljicu koja se uvezuje u cjelinu s ostalom dokumentacijom. Broj stranice ne piše se na 
jamstvu, već na košuljici u koju je jamstvu umetnuto. 
Jamstvo za ozbiljnost ponude ne odabranim Ponuditeljima biti će vraćeno neposredno 
nakon završetka postupka. 
 
  • jamstvo za provedbu ugovora o obavljanju poslova komunalne 
djelatnosti  
 - jamstvo za provedbu ugovora u slučaju povrede ugovornih obveza u iznosu od 
15.000,00, dostavlja odabrani ponuditelj odmah po potpisu ugovora. 
 



Ponuditelj će u okviru ponude dostaviti izjavu u kojoj izjavljuje da će dostaviti 
predmetno jamstvo u obliku bjanko zadužnice, a koja izjava se nalazi u prilogu ove 
Dokumentacije. 
Izjava se dostavlja u izvorniku ii ovjerenoj preslici. 
 
8. Oblik i način izrade ponude: 
 Ponuda se izrađuje u papirnatom obliku, mora biti uvezena u cjelinu, prošivena 
jamstvenikom (vrpcom), a oba kraja jamstvenika na posljednjoj strani ponude 
pričvršćene naljepnicom na kojoj je potrebno otisnuti pečat, ili na drugi način uvezati 
ponudu u cjelinu da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova 
ponude.  Ponuda se piše neizbrisivom tintom. 
 Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica 
ili ukupan broj stranica kroz redni broj stranice. 
 Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Ispravci 
moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene 
osobe gospodarskog subjekta. 
 
9. Sadržaj ponude: 
Ponudu sačinjavanju ispunjeni i od ovlaštene osobe ponuditelja potpisani i ovjereni 
slijedeći dokumenti: 

• obrazac ponude  
• dokazi sposobnosti – izvod iz sudskog ili dr. Registra  
• izjava o nekažnjavanju 
• potvrda Porezne uprave  
• dokaz o financijskoj sposobnosti 
• popis značajnijih radova izvršenih u posljednje tri godine uz potvrde  
• izjava –popis strojeva i opreme  
• jamstvo za ozbiljnost ponude  
• izjava o dostavi jamstva za uredno izvršenje ugovora 
• Izjava o nepromjenjivosti cijene 
• izjava ponuditelja o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje   
• ispunjen i ovjeren troškovnik  

 
10. Dostupnost alternativnih ponuda: 
 Nije dopustivo. 
 
11. Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene, nepromijenjivost cijene ili 
način promijene cijene: 
 Cijena ponude piše se brojkama i slovima. Ako se iznosi u brojkama i slovima 
razlikuju mjerodavan je iznos izražen slovima. 
 Cijene trebaju biti iskazane za svaku pojedinu stavku iz troškovnika  bez poreza 
na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno u cijeni ponude. 
 Jedinične cijene su nepromijenjene.  
 
12. Valuta u kojima cijena ponude može biti izražena: 
 Hrvatska kuna. 
 



13. Rok, način i uvjeti plaćanja: 
 Naručitelj će izvršitelju dostavljati narudžbenice za održavanje nerazvrstanih 
cesta-zimsku službu dok će Izvršitelj Naručitelju ispostavljati obračunske situacije ili 
račune, koji će se plaćati s rokom od 30-40 dana. 
 
14. Rok valjanosti ponude: 
 Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 60 (šezdeset) dana od dana otvaranja 
ponuda. 
 Naručitelj će isključiti ponudu u kojoj je rok valjanosti kraći od najmanje 
traženog. 
 Iz opravdanog razloga Naručitelj može u pisanoj formi tražiti, a ponuditelj će 
također u pisanoj formi produžiti rok valjanosti ponude – pisana izjava ponuditelja o 
prihvatu produljenja valjanosti roka ponude. U tom slučaju gospodarski subjekt 
(ponuditelj) mora produžiti jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno produženju roka 
valjanosti ponude. 
 Ponuditelj može odbiti zahtjev za produženje valjanosti ponude, bez naplate 
bankovnog jamstava za ozbiljnost ponude. 
 U roku produženja valjanosti ponude ni naručitelj niti ponuditelj neće tražiti 
izmjenu ponude. 
 
15. Kriterij odabira ponude: 
 Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom ukupnom cijenom. 
 
16. Jezik ili jezici na kojima se izrađuje ponuda: 
 Hrvatski jezik. 
 
17. Dostava, krajni rok i otvaranje ponuda: 
 Krajnji rok za dostavu ponuda je 25. studenog 2015. do 12:00 sati. 
 Ponuda se dostavlja u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici  na adresu:  

Općina Marija Bistrica, 
Trg pape Ivana Pavla II 34, 

49 246 Marija Bistrica, 
uz naznaku: Održavanje nerazvrstanih cesta-zimska služba ne otvaraj. 

 Javno otvaranje ponuda biti će 25.11.2015. godine u 12:00 sati u prostoriji 
Općinske vijećnice. 
 Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu 
ponude. 
 Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s 
obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. 
 Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od 
svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s 
obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena 
ponuda se vraća ponuditelju. 
 Nepravodobno prispjele i nepotpune dokumentacije se ne razmatraju.  
 
 
 



 
18. Bitni uvjeti donošenja odluke o odabiru i sklapanja ugovora: 
 Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine 
Marija Bistrica o ćemu će ponuđači biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana 
donošenja odluke.  
 Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanje nerazvrstanih cesta-zimska 
služba s odabranim ponuditeljem biti će zaključen u roku do 15 dana od dana donošenja 
odluke o odabiru. 
 Ponuditelj je obvezan potpisati i vratiti naručitelju ugovor u roku od 8 dana od 
dana primitka istog uz dostavu jamstava za uredno izvršenje ugovora. 
 Ugovor se sklapa na razdoblje od 2 (dvije) godine, računajući od dana sklapanja 
Ugovora. 
 Jedinične cijene zajedno sa troškovnikom iz Ponude odabranog ponuditelja biti 
će sastavni dio Ugovora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZAC PONUDE 
 
 Na temelju javnog natječaja za obavljanje poslova održavanja  nerazvrstanih cesta na 
području Općine Marija Bistrica- zimska služba dajemo slijedeću: 
 

PONUDU 
 

 
Naziv ponuditelja 

 
 
 

Podaci o zajednici 
ponuditelja (u slučaju zajednice) 

 
 
 

Adresa ponuditelja  
 
 

OIB   
 

IBAN  
 

Navod o tome je li ponuditelj u 
sustavu PDV-a (zaokružiti) 

 
da                       ne 

Adresa e-pošte  

Ime, prezime i funkcija ovlaštene 
osobe i osobe za potpisivanje 
ugovora 

 

Broj telefona/faksa  

 

Cijena ponude bez PDV-a  brojkama:  
 

 slovima:  
 

PDV brojkama:  
 

 slovima:  
 

Ukupna cijena brojkama   
 

slovima:  
 

Rok valjanosti ponude  

Mjesto i datum  

 
 

M. P.   ____________________________ 
 

(Ovlaštena osoba, potpis) 
 
 
 
 



OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU 
  
 Na temelju javnog natječaja za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na 
području Općine Marija Bistrica-zimska služba dajemo slijedeću: 
 
  
 

IZJAVU O NE KAŽNJAVANJU 
 
Kojom ja, ___________________________________________________________________ 
                                                 (ime, prezime, broj osobne iskaznice, OIB) 
 
Kao ovlaštena osoba za zastupanje: 
 
 

                             (naziv i sjedište gospodarskog subjekta/ponuditelja, OIB) 
 
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da protiv mene osobno, niti protiv 
naprijed navedenog gospodarskog subjekta, nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda od 
slijedećih kaznenih djela odnosno odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta 
subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog 
subjekta:  
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247), primanje mita u 
gospodarskom poslovanju (članak 225.), davanje mita u gospodarsko poslovanju (članak 253.), 
zlouporaba u postupanju javne nabave (članak 245.), utaja poreza ili carine (članak 256.), 
subvencija 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 
293.), davanje mita za zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sustavu 
zločinačkom udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona 
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju 
(članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a.), davanje mita u 
gospodarskom poslovanju (članak 294b.), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), 
zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337. ), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 
338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.) primanje mita (članak 347.), 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., 143/12., 56/15. i 
61/15.) 
 
Mjesto i datum: ______________________________ 
 
 

Ponuditelj 
 

M. P.   ____________________________ 
(Ovlaštena osoba, potpis) 

 
 

 
 
 



OBRAZAC IZJAVE O PRIHVAĆANJU UVJETA IZ DOKUMENTACIJE 
 

 
 Na temelju javnog natječaja za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na 
području Općine Marija Bistrica-zimska služba dajemo slijedeću: 
 

  

I Z J A V A 
O PRIHVAĆANJU UVJETA IZ DOKUMENTACIJE 

 
 
Kojom ja, ___________________________________________________________________ 
                                                 (ime, prezime, broj osobne iskaznice, OIB) 
 
Kao ovlaštena osoba za zastupanje: 
 
 

                             (naziv i sjedište gospodarskog subjekta/ponuditelja, OIB) 
 
 
 Izjavljujem da smo pregledali natječajnu dokumentaciju, te sve dokumenta i priloge koje 
nam je Naručitelj stavio na raspolaganje, upoznati smo predmetom nabave iz ovog poziva za 
dostavu ponuda i s uvjetima za njegovo provođenje, te smo spremni prihvatiti prema navedenim 
uvjetima pod nazivom Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica-zimska 
služba. 
  
       

 
 
Mjesto i datum: ______________________________ 
 
 

 
Ponuditelj 

 
M. P.   ____________________________ 

(Ovlaštena osoba, potpis) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBRAZAC IZJAVE O NEPROMJENJIVOSTI CIJENE 

 
Na temelju javnog natječaja za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na 

području Općine Marija Bistrica-zimska služba  dajemo slijedeću  

 
I Z J A V A 

O NEPROMJENJIVOSTI CIJENE 
 
 
Kojom ja, ___________________________________________________________________ 
                                                 (ime, prezime, broj osobne iskaznice, OIB) 
 
Kao ovlaštena osoba za zastupanje: 
 
 

                             (naziv i sjedište gospodarskog subjekta/ponuditelja, OIB) 
 
 
 izjavljujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su cijene iskazane prema 
pojedinim stavkama u troškovniku iz ove Ponude kao i konačna cijena ponude u Obrascu 
ponude nepromijenjive. 
 
 
        
 
U  ________________ dana ______________ . 
 
 
 
 

 
 

 
Ponuditelj 

 
M. P.   ____________________________ 

(Ovlaštena osoba, potpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBRAZAC IZJAVE O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO IZVŠENJE UGOVORA 

 
 Na temelju javnog natječaja za obavljanje poslova održavanja asfaltiranih nerazvrstanih 
cesta na području Općine Marija Bistrica-zimska služba dajemo slijedeću: 

 
   
 

IZJAVA 
O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA 

 
 
Kojom ja, ___________________________________________________________________ 
                                                 (ime, prezime, broj osobne iskaznice, OIB) 
 
Kao ovlaštena osoba za zastupanje: 
 
 

                             (naziv i sjedište gospodarskog subjekta/ponuditelja, OIB) 
 
 
 
Izjavljujem i potvrđujem da ćemo, ukoliko budemo odabrani kao najpovoljniji Ponuditelj, 
dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovora u iznosu od 15.000,00 kuna odmah kod 
potpisivanja ugovora u obliku bjanco zadužnice, potvrđene kod javnog bilježnika u skladu s 
odredbama Ovršnog zakona. 
 
 
Mjesto i datum: ______________________________ 
 
 

 
 
 

 
Ponuditelj 

 
M. P.   ____________________________ 

(Ovlaštena osoba, potpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBRAZAC TROŠKOVNIKA 

 
 
 Na temelju javnog natječaja za obavljanje poslova održavanja asfaltiranih nerazvrstanih 
cesta na području Općine Marija Bistrica-zimska služba  dostavljamo: 

 
T R O Š K O V N I K 

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA 
 PODRUČJU OPĆINE MARIJA BISTRICA– ZIMSKA SLUŽBA 

 
Red. 
Br. 

Usluga čišćenje snijega 
s cesta i ulica na 

području Općine Marija 
Bistrica 

 
Jedinična cijena ponude(kuna po kilometru) bez PDV-a 

  brojkama slovima 

1.  Za čišćenje po kilometru 
očišćene ceste snijega  
(bez posipanja) 

  

2.  Za čišćenje i posipanje 
cesta i ulica mješavinom 
agregata i soli po 
kilometru očišćene 
ceste-u cijenu uključiti 
mješavinu agregata i soli 

  

3. Posipanje ceste 
mješavinom kamenog 
agregata i soli po 
kilometru posipane 
ceste-u cijenu uključiti  
mješavinu agregata i soli 

  

UKUPNO: 
PDV: 

SVEUKUPNO: 

  

  

  

  
 

 
 
Mjesto i datum: __________________________ 
 

 
 

 
Ponuditelj 

 
M. P.   ____________________________ 

(Ovlaštena osoba, potpis) 

 
 


