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Dolje potpisani/potpisana [navesti ime osobe koja potpisuje ovaj obrazac]: 

(samo za fizičke osobe) koji/koja 
zastupa samog/samu sebe: 

(samo za pravne osobe) koji/koja zastupa sljedeću pravnu osobu:  

 

Broj osobne iskaznice ili putovnice:  

 

(„osoba”) 

Puni službeni naziv: 

Službeni pravni oblik:  

Broj upisa u registar poslovnih subjekata:  

Puna službena adresa:  

Porezni broj:  

 

(„osoba”) 

 

 

DIO I. – PREUZIMANJE OBVEZE 

Ja, niže potpisani/potpisana, ................................................................................................................... 

u svojstvu pravnog zastupnika ................................................................................................................ 

izjavljujem da: 

 sam upoznat/upoznata s dokumentima natječajnog postupka, a posebno: 

o obavijesti o natječaju objavljenoj u Službenom listu Europske unije; 

o pravilima natječaja; 

 prihvaćam uvjete iznesene u gore navedenim dokumentima; 

 podnosim prijavu na natječaj: 

o kao jedini natjecatelj(1) 

o kao uzajamno odgovorni član zajednice gospodarskih subjekata pod nazivom 
.............................(2) 

 

DIO II. – ČASNA IZJAVA 

1. SITUACIJA U POGLEDU RAZLOGA ZA ISKLJUČENJE ZA OSOBU 

Izjavljuje nalazi li se navedena osoba u jednoj od sljedećih situacija: DA NE 

a) osoba je u stečaju, u postupku u slučaju nesolventnosti ili u postupku likvidacije, 
njezinom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, u nagodbi je s vjerovnicima, 
poslovne aktivnosti su joj suspendirane ili je u istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz 
sličnog postupka predviđenog nacionalnim zakonima ili drugim propisima; 

  

b) pravomoćnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno je da osoba krši 
svoje obveze u vezi s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje u skladu s 
pravom zemlje u kojoj ima poslovni nastan, zemlje u kojoj se nalazi javni naručitelj ili 
zemlje u kojoj se izvršava ugovor; 

  

c) pravomoćnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno je da je osoba 
kriva za tešku povredu dužnosti zbog kršenja primjenjivih zakona ili drugih propisa ili 
etičkih normi profesije kojoj osoba pripada ili zbog protupravnog postupanja koje 

 

                                                
1 Nepotrebno precrtati. 
2 Nepotrebno precrtati. 
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utječe na njezinu profesionalnu vjerodostojnost ako takvo postupanje upućuje na 
protuzakonitu namjeru ili krajnju nepažnju, uključujući osobito bilo što od sljedećeg: 

i. netočno prikazivanje informacija, s namjerom ili iz nepažnje, koje su potrebne 
kako bi se potvrdilo da ne postoji osnova za isključenje ili da su ispunjeni uvjeti 
sposobnosti ili pri izvršenju ugovora; 

  

ii. dogovaranje s drugim osobama radi narušavanja tržišnog natjecanja;   

iii. kršenje prava intelektualnog vlasništva;   

iv. pokušaj da se utječe na proces odlučivanja javnog naručitelja tijekom postupka 
nabave; 

  

v. pokušaj da osoba pribavi povjerljive informacije zahvaljujući kojima bi imala 
nepoštenu prednost u postupku nabave;  

  

d) pravomoćnom presudom utvrđeno je da je osoba kriva za sljedeće:  

i. prijevaru u smislu članka 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih 
zajednica, sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995.; 

  

ii. korupciju kako je definirana u članku 3. Konvencije o borbi protiv korupcije koja 
uključuje dužnosnike Europskih zajednica ili dužnosnike država članica EU-a, 
sastavljene Aktom Vijeća od 26. svibnja 1997., i članku 2. stavku 1. Okvirne odluke 
Vijeća 2003/568/PUP, kao i korupciju kako je definirana u pravnim odredbama 
zemlje u kojoj se nalazi javni naručitelj, zemlje u kojoj osoba ima poslovni nastan ili 
zemlje u kojoj se izvršava ugovor; 

  

iii. sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, kako je definirano u članku 2. Okvirne 
odluke Vijeća 2008/841/PUP; 

  

iv. pranje novca ili financiranje terorizma, kako je definirano u članku 1. Direktive 
2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća; 

  

v. kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, 
kako su definirana u članku 1. odnosno članku 3. Okvirne odluke Vijeća 
2002/475/PUP, ili poticanje, pomaganje, potporu ili pokušaj počinjenja takvih 
kaznenih djela, kako je navedeno u članku 4. te odluke; 

  

vi) dječji rad i druge oblike trgovanja ljudima, kako je definirano u članku 2. 
Direktive 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća; 

  

e) osoba je pokazala znatne nedostatke u poštovanju glavnih obveza prilikom izvršenja 
ugovora koji se financira iz proračuna Unije, što je dovelo do preuranjenog 
otkazivanja ugovora ili primjene ugovornih kazni ili drugih ugovornih sankcija, ili što je 
otkriveno nakon provjera, revizija ili istraga dužnosnika za ovjeravanje, OLAF-a ili 
Revizorskog suda;  

  

f) pravomoćnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno je da je osoba 
počinila nepravilnosti u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) 
br. 2988/95; 

  

g) u situacijama teške povrede dužnosti, prijevare, korupcije, drugih kaznenih djela, 
znatnih nedostataka pri izvršenju ugovora ili nepravilnosti, na osobu se primjenjuju: 

i. činjenice utvrđene u okviru revizija ili istraga koje provodi Revizorski sud, OLAF ili 
služba unutarnje revizije ili neke druge provjere, revizije ili nadzora provedenog 
pod odgovornošću javnog naručitelja jedne od institucija EU-a, europskih ureda ili 
agencija ili tijela EU-a; 

  



 

 Stranica 4/6 

ii. upravne odluke koje nisu konačne, a koje mogu uključivati stegovne mjere koje 
izriče nadležno nadzorno tijelo odgovorno za provjeru primjene normi 
profesionalne etike; 

iii. odluke ESB-a, EIB-a, Europskog investicijskog fonda ili međunarodnih 
organizacija; 

iv. odluke Komisije u vezi s kršenjem propisa Unije o tržišnom natjecanju ili 
nadležnog nacionalnog tijela u vezi s kršenjem prava Unije ili nacionalnog prava u 
području tržišnog natjecanja ili 

v. odluke o isključenju koje donosi dužnosnik za ovjeravanje jedne od institucija EU-
a, europskih ureda ili agencija ili tijela EU-a.  

 

2. SITUACIJE U POGLEDU RAZLOGA ZA ISKLJUČENJE ZA FIZIČKE ILI PRAVNE OSOBE S OVLASTIMA ZASTUPANJA, 
ODLUČIVANJA ILI KONTROLE U ODNOSU NA PRAVNU OSOBU 

Izjavljuje nalazi li se fizička ili pravna osoba koja je član upravnog, 
upravljačkog ili nadzornog tijela navedene pravne osobe ili koja ima ovlasti 
zastupanja, odlučivanja ili kontrole u odnosu na navedenu pravnu osobu 
(odnosi se na direktore trgovačkih društava, članove uprave ili nadzornih 
tijela i slučajeve u kojima jedna fizička osoba ima većinski vlasnički udio 
dionica) u jednoj od sljedećih situacija: 

DA NE nije 
primjenjivo 

situacija iz gore navedene točke (c) (teška povreda dužnosti)    

situacija iz gore navedene točke (d) (prijevara, korupcija ili drugo kazneno 
djelo) 

  
 

situacija iz gore navedene točke (e) (znatni nedostaci pri izvršenju 
ugovora) 

   

situacija iz gore navedene točke (f) (nepravilnosti)    

 

 

 

 

 

3. SITUACIJE U POGLEDU RAZLOGA ZA ISKLJUČENJE ZA FIZIČKE ILI PRAVNE OSOBE KOJE PREUZIMAJU 
NEOGRANIČENU ODGOVORNOST ZA DUGOVE PRAVNE OSOBE 

 Izjavljuje nalazi li se fizička ili pravna osoba koja preuzima neograničenu 
odgovornost za dugove navedene pravne osobe u jednoj od sljedećih 
situacija:  

DA NE nije 
primjenjivo 

situacija iz gore navedene točke (a) (stečaj)    

situacija iz gore navedene točke (b) (kršenje obveza u vezi s plaćanjem 
poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje) 

 
 

 

 

4.  RAZLOZI ZA ODBIJANJE PONUDE 

 Izjavljuje da je navedena osoba: DA NE 

h) dovela do narušavanja tržišnog natjecanja svojim prethodnim sudjelovanjem u pripremi 
dokumentacije o nabavi za ovaj postupak javne nabave.  
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5.  KOREKTIVNE MJERE 

Ako se podnositelj izjave ili fizička osoba koju zastupa ili jedna od osoba spomenutih u gore navedenim 
izjavama nalazi u nekoj od gore navedenih situacija u pogledu razloga za isključenje, mora navesti 
mjere poduzete u cilju ispravljanja situacije za isključenje, na taj način dokazujući svoju pouzdanost. 
To mogu biti mjere koje se odnose na tehnički, organizacijski ili kadrovski aspekt i kojima je cilj spriječiti 
ponavljanje takve situacije, izvršiti naknadu štete ili platiti novčanu kaznu. U prilogu ovoj izjavi moraju 
se dostaviti relevantni dokumenti kojima se dokazuje da su korektivne mjere poduzete. Ova se 
odredba ne primjenjuje na situacije iz gornjeg stavka 1. točke (d); 

 

Poduzete mjere(3): 

 

 

6. DOKAZI NA ZAHTJEV 

Na zahtjev javnog naručitelja i u roku koji on odredi osoba mora dostaviti informacije o osobama koje 
su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela.  

Također mora dostaviti sljedeće dokaze o samoj osobi i u vezi s fizičkim ili pravnim osobama koje 
preuzimaju neograničenu odgovornost za dugove navedene osobe: 

 Za situacije opisane u točkama (a), (c), (d) ili (f) potreban je noviji izvadak iz kaznene 
evidencije ili, u nedostatku takvog izvatka, noviji jednakovrijedan dokument koji izdaje 
neko pravosudno ili upravno tijelo u matičnoj državi i kojim se dokazuje da su uvjeti 
ispunjeni.  

 Za situacije opisane u točki (a) ili (b) potrebna je novija potvrda koju izdaju nadležna tijela 
dotične države. Ti dokumenti moraju pružiti dokaz koji obuhvaća sve poreze i doprinose za 
socijalno osiguranje za koje je osoba odgovorna, uključujući npr. PDV, porez na dohodak 
(samo za fizičke osobe), porez na dobit (samo za pravne osobe) i doprinose za socijalno 
osiguranje. Ako se u dotičnoj državi neki od navedenih dokumenata ne izdaje, umjesto 
njega može se koristiti izjava pod prisegom dana pred pravosudnim tijelom ili javnim 
bilježnikom ili, ako to nije moguće, svečana izjava dana pred upravnim tijelom ili 
kvalificiranim strukovnim tijelom u matičnoj državi. 

Osoba ne mora dostaviti dokaze ako su već dostavljeni u svrhu nekog drugog postupka javne nabave.  

Dokumenti ne smiju biti stariji od jedne godine na dan kad ih zatraži javni naručitelj i na taj dan moraju 
biti valjani.  

Potpisnik izjavljuje da su dokazi već dostavljeni, navodi broj postupka u okviru kojega su dostavljeni te 
potvrđuje da se od dana dostave dokaza nije izmijenila situacija predmetne osobe/predmetnih osoba. 

 

Ako se dokaže da su tvrdnje ili informacije dostavljene kao uvjet za sudjelovanje u ovom postupku 
netočne, navedena osoba može biti odbijena u ovom postupku i može podlijegati administrativnim 
sankcijama (isključenju ili novčanoj kazni). 

 

Puno ime  

 

Datum  

 

                                                
3 Ako nije poduzeta nikakva mjera, navesti „nije primjenjivo”. 
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Potpis 

 

 

 

 

 

 

N.B. Parafirati svaku stranicu. 


