
       

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU - Prilog E.     
 

 

Temeljem čl. 67.stavka 1. točke 1., i stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13), 

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem, da  

 

osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta: 

Ime i prezime ovlaštene osobe:   

Datum i mjesto rođenja ovlaštene osobe:  

OIB ovlaštene osobe:   

 

niti gospodarskom subjektu: 

Naziv gospodarskog subjekta:  

Sjedište i adresa gospodarskog subjekta:  

OIB pravne osobe/gospodarskog subjekta:  

 

koji kao ponuditelj sudjeluje u ovom postupku javne nabave, nije izrečena pravomoćna 

osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:  

 

I) 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 

 

II) 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.),  

 

odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog 

subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog 

subjekta. 

 

Ime i prezime osobe ovlaštene za  

zastupanje gospodarskog subjekta 
 

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja:   

Datum:  

 

Pečat gospodarskog subjekta: 


