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2. NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 

7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 

temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno 

vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu od dana 
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Odgovori na pitanja 

 
Pitanje Odgovor 

Ukoliko korisnik prijavljuje projekt dječjeg 
igrališta (u koji će se uklopiti i njegovo 
hortikulturno uređenje), da li izvođač radova 
može biti komunalno poduzeće u 100%-nom 
vlasništvu korisnika? 

U slučaju da nositelj projekta raspiše Poziv za dostavu ponuda  
za izvođenje radova za projekt financiran iz Natječaja za TO 7.4. 
LAG-a Sjeverozapad, na navedeni poziv se mogu javiti tvrtke 
koje nisu u sukobu interesa sukladno Točci 2.3. Kriteriji za 
isključenje nositelja projekta, Natječaja: 
 
„Sukob interesa između nositelja projekta i gospodarskog 
subjekta (ponuditelj, član zajednice i podugovaratelj) obuhvaća 
situacije kada predstavnici nositelja projekta ili pružatelja usluga 
službe nabave koji djeluje u ime nositelja projekta, koji su 
uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na 
ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, 
gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao 
smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru 
postupka, a osobito u sljedećim situacijama: 
1. ako predstavnik nositelja projekta istovremeno obavlja 
upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili 
2. ako je predstavnik nositelja projekta vlasnik poslovnog udjela, 
dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u 
upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s 
više od 0,5 %. 
Navedene točke 1. i 2. podrazumijevaju i povezane osobe, 
odnosno srodnike po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do 
četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, 
bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak 
prestao, te posvojitelje i posvojenike. 
Predstavnikom nositelja projekta smatra se: 
1. vlasnik, čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog 
tijela nositelja projekta 
2. član stručnog povjerenstva za nabavu 
3. druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može 
utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku nabave, i 
4. sve gore navedene osobe pod točkama 1., 2. i 3. kod 
pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime nositelja projekta.“ 

 


