
_______________________________________ 
                                     (Naziv ponuditelja) 

 

_______________________________________ 
                                     (Adresa / sjedište) 

 

_______________________________________ 
                                             (OIB) 

 

 

I Z J A V A 
 

 Izjavljujem da gospodarski subjekt ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(naziv gospodarskog subjekta, sjedište / adresa gospodarskog subjekta, OIB), koji kao 

ponuditelj sudjeluje u postupku nabave bagatelne vrijednosti redovnog održavanja zgrada u 

vlasništvu Općine Kršan tijekom 2019. godine, i ja, ________________________________ 

____________________________ (ime i prezime, OIB), rođen(a) dana 

___________________ godine (datum rođenja) u ___________________ (mjesto rođenja), 

kao osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje navedenog gospodarskog subjekta, nisam 

pravomoćno osuđen(a) za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća 

kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog 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 252.), davanje mita u gospodarskom 

poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili 

carine (članak 256.), subvencijska 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 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje 

kaznenog djela u sastavu 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.) i 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. i 143/12.). 

 

                                                                                                                  Ponuditelj: 

 

                   ____________________ 

M.P.                        (ovlaštena osoba za zastupanje Ponuditelja)* 

 

 

U ______________________, ________________ 2019. godine 

 
* upisati ime, prezime i funkciju ovlaštene osobe za zastupanje Ponuditelja 


