Svibanj 2022.

Upute:
• Opcije[ispisane fontom roman u uglatim zagradama] koje potpisnik izjave
ostavlja ili briše po potrebi;
• Komentari [sivim kosim slovima u uglatim zagradama] koje potpisnik izjave
briše i/ili zamjenjuje po potrebi.

Izjava o časti
Ref.: Prijava za Nagradu za pristupačnost grada 2023.
Niže potpisani [umetnuti ime osobe koja potpisuje ovaj obrazac], koji zastupa:
(za pravne osobe u subjekte bez pravne osobnosti) sljedeći subjekt:
Puno službeno ime:
Službeni pravni oblik:
Matični broj subjekta:
Puna službena adresa:
PDV registracijski broj:
(„osoba”)

[koji je ovlašten potpisati ovu izjavu u ime sljedećih ostalih osoba1:
[umetnuti imena drugih subjekata u čije ime se izjava potpisuje]]
(1) izjavljuje da [svaka] osoba je prihvatljiva u skladu s kriterijima utvrđenima u
posebnom postupku za dodjelu nagrade;
I. – SITUACIJE ZA ISKLJUČIVANJE KOJE SE ODNOSE NA OSOBU
(2) izjavljuje da se [niti] [jedna] osoba ne nalazi se u nijednoj od sljedećih situacija: Ako
jest, navedite u prilogu ovoj izjavi o kojoj je situaciji riječ i ime(na) predmetne
osobe s kratkim objašnjenjem.
a) u stečaju je, insolventna ili u likvidacijskom postupku, njezinom imovinom upravlja
likvidator ili sud, sklopila je nagodbu s vjerovnicima, njezine su poslovne djelatnosti
obustavljene ili se nalazi u analognoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka
propisanog pravom Unije ili nacionalnim pravom.
b) pravomoćnom sudskom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno je da
krši svoje obveze u vezi s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalnu sigurnost u
skladu s primjenjivim pravom;
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Vidjeti poziv na podnošenje prijedloga u slučaju da su za potpisivanje izjave utvrđene posebne opcije

c) pravomoćnom sudskom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno je da je
kriva za težak profesionalni propust kršenjem primjenjivih zakona ili propisa ili etičkih
standarda profesije kojoj pripada, ili protupravno postupanje koje ima utjecaj na
njezinu stručnu vjerodostojnost gdje takvo ponašanje upućuje na protupravnu namjeru
ili krajnju nepažnju, uključujući osobito bilo što od sljedećeg:
(i) prijevarno ili nesavjesno lažno predstavljanje podataka potrebnih za provjeru
nepostojanja osnova za isključenje ili ispunjenja kriterija prihvatljivosti ili kriterija za
odabir ili pri izvršenju ugovora, sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava ili
odluke o dodjeli bespovratnih sredstava;
(ii) dogovaranje s drugim podnositeljima prijave s ciljem narušavanja tržišnog
natjecanja;
(iii) kršenje prava intelektualnog vlasništva;
(iv) pokušaj da se utječe na postupak odlučivanja Komisije/Agencije u postupku
dodjele nagrade;
(v) pokušaj da se dobiju povjerljive informacije koje bi mogle omogućiti nepoštenu
prednost u postupku dodjele;
d) pravomoćnom presudom utvrđeno je da je kriv za bilo što od sljedećeg:
(i) prijevara, u smislu članka 3. Direktive (EU) 2017/1371 i članka 1. Konvencije o
zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, sastavljene Aktom Vijeća od
26. srpnja 1995.;
(ii) primanje i davanje mita, kako je definirano u članku 4. stavku 2. Direktive (EU)
2017/1371 ili aktivnu korupciju u smislu članka 3. Konvencije o borbi protiv korupcije
koja uključuje dužnosnike Europskih zajednica ili dužnosnike država članica
Europske unije, sastavljene Aktom Vijeća od 26. svibnja 1997., ili postupanje iz
članka 2. stavka 1. Okvirne odluke Vijeća 2003/568/PUP , ili korupciju kako je
definirana mjerodavnim pravom;
(iii) postupanje u vezi sa zločinačkom organizacijom, kako je navedeno u članku 2.
Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP;;
(iv) pranje novca ili financiranje terorizma u smislu članka 1. stavaka 3., 4. i 5.
Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća;
(v) kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima,
kako su definirana u članku 1. odnosno 3. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP,, ili
poticanje, pomaganje, potpora ili pokušaj počinjenja takvih kaznenih djela, kako je
navedeno u članku 4. te odluke;
(vi) dječji rad ili druga kaznena djela u vezi s trgovanjem ljudima iz članka 2.
Direktive 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća;
e) ako je pokazala znatne nedostatke u poštovanju glavnih obveza pri izvršenju ugovora,
sporazuma o bespovratnim sredstvima ili odluke o dodjeli bespovratnih sredstava koja
se financiraju iz proračuna Unije, što je dovelo do njihova prijevremenog prestanka
odnosno do primjene ugovornih kazni ili drugih ugovornih sankcija, ili 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
podnositelj prijave počinio nepravilnost u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ,
Euratom) br. 2988/95;
g) pravomoćnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno da je osoba
osnovala subjekt u drugoj jurisdikciji kako bi izbjegao fiskalne, socijalne ili bilo koje
druge pravne obveze u jurisdikciji u kojoj se nalazi njegovo sjedište, središnja uprava
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ili glavno mjesto poslovanja;
h) (samo za pravne osobe i subjekte bez pravne osobnosti) pravomoćnom presudom ili
konačnom upravnom odlukom utvrđeno je da je subjekt osnovan s ciljem iz točke (g);
i) u situacijama iz točaka od (c) do (h) za osobu vrijede:
i. činjenice utvrđene u kontekstu revizija ili istraga koje provodi Ured europskog javnog
tužitelja, nakon njegove uspostave, Revizorski sud, Europski ured za borbu protiv
prijevara ili unutarnji revizor, ili drugih provjera, revizija ili kontrola poduzetih pod
odgovornošću dužnosnika za ovjeravanje institucije EU-a, europskog ureda ili
agencije ili tijela EU-a;
ii. nepravomoćne presude ili upravne odluke koje nisu konačne, a koje mogu
uključivati stegovne mjere koje izriče nadležno nadzorno tijelo odgovorno za
provjeru primjene normi profesionalne etike;
iii. činjenice iz odluka subjekata ili osoba kojima su povjerene zadaće izvršenja
proračuna EU-a;
iv. informacije koje prenose države članice koje upotrebljavaju sredstva Unije;
v. odluke Komisije u vezi s kršenjem prava Unije o tržišnom natjecanju ili nacionalnog
nadležnog tijela u vezi s kršenjem prava Unije ili nacionalnog prava o tržišnom
natjecanju; ili
vi. odluke o isključenju koje donese dužnosnik za ovjeravanje institucije EU-a,
europskog ureda ili agencije ili tijela EU-a.
II – SITUACIJE ZA ISKLJUČIVANJE KOJE SE ODNOSE NA FIZIČKU OSOBU BITNU ZA NAGRADU2
(5) izjavljuje da se fizička osoba bitna za dodjelu ne nalazi ni u jednoj od sljedećih
situacija Ako to nije slučaj, navedite u prilogu ovoj izjavi o kojoj je situaciji riječ
i ime(na) predmetne osobe s kratkim objašnjenjem:
situaciji navedenoj pod gornjom točkom (c) (težak profesionalni propust)
situaciji navedenoj pod gornjom točkom (d) (prijevara, korupcija ili kazneno djelo)
situaciji navedenoj pod gornjom točkom (e) (znatni nedostaci pri izvršenju ugovora)
situaciji navedenoj pod gornjom točkom (f) (nepravilnost)
situaciji navedenoj pod gornjom točkom (g) (osnivanje subjekta s namjerom da zaobiđe
zakonske obveze)
situaciji navedenoj pod gornjom točkom (i)
III. – SITUACIJE ZA ISKLJUČIVANJE KOJE SE ODNOSE NA STVARNE VLASNIKE I FIZIČKE ILI PRAVNE
OSOBE S OVLAŠĆU ZASTUPANJA, DONOŠENJA ODLUKA ILI NADZORA
Nije primjenjivo na fizičke osobe, države članice niti lokalna tijela vlasti
(6) Izjavljuje da fizička ili pravna osoba koja je član administrativnog, upravljačkog ili
nadzornog tijela gore navedene osobe (ili osoba), ili koja ima ovlast zastupanja,
donošenja odluka ili nadzora u pogledu gore navedene osobe (ili osoba) (ovim su
obuhvaćeni, npr., direktori poduzeća, članovi upravljačkih ili nadzornih tijela i slučajevi
u kojima fizička ili pravna osoba ima većinu udjela) ili stvarni vlasnik osobe (ili osoba)
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Ako je fizička osoba utvrđena u zahtjevu za bespovratna sredstva kao bitna osoba za dodjelu ili za provedbu pravne
obveze u smislu članka 136. stavka 4. točke (c) Financijske uredbe (npr., glavni investitor u istraživački projekt)
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(kako je navedeno u točki 6. članka 3. Direktive (EU) br. 2015/849) ne nalazi se u niti
jednoj od sljedećih situacija. Ako jest, navedite u prilogu ovoj izjavi o kojoj je
situaciji riječ i ime(na) predmetne osobe (predmetnih osoba) s kratkim
objašnjenjem.
- situaciji navedenoj pod gornjom točkom (c) (težak profesionalni propust)
- situaciji navedenoj pod gornjom točkom (d) (prijevara, korupcija ili kazneno djelo)
- situaciji navedenoj pod gornjom točkom (e) (znatni nedostaci pri izvršenju ugovora)
- situaciji navedenoj pod gornjom točkom (f) (nepravilnost)
-

situaciji navedenoj pod gornjom točkom (g) (osnivanje subjekta s namjerom da
zaobiđe zakonske obveze)
situaciji navedenoj pod gornjom točkom (h) (subjekt osnovan s namjerom da
zaobiđe zakonske obveze)
situaciji navedenoj pod gornjom točkom (i)

IV. – SITUACIJE ZA ISKLJUČIVANJE KOJE SE ODNOSE NA FIZIČKE ILI PRAVNE OSOBE KOJE IMAJU
NEOGRANIČENU ODGOVORNOST ZA DUGOVE OSOBE

Ovaj se odjeljak primjenjuje samo na izjave koje uključuju osobu za koju fizička ili
pravna osoba preuzima neograničenu odgovornost za dugove
(7) izjavljuje da fizička ili pravna osoba koja preuzima neograničenu odgovornost za
dugove gore navedene osobe (osoba) ne nalazi se u niti jednoj od sljedećih situacija.
Ako jest, navedite u prilogu ovoj izjavi o kojoj je situaciji riječ i ime(na)
predmetne osobe (predmetnih osoba) s kratkim objašnjenjem.
- situaciji navedenoj pod gornjom točkom (a) (stečaj)
- situaciji navedenoj pod gornjom točkom (b) (kršenje u pogledu plaćanja poreza ili
doprinosa za socijalnu sigurnost)
V. – OSNOVE ZA ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA
(8) izjavljuje da [svaka] osoba:
prethodno nije bila uključena u pripremu dokumenata koji se upotrebljavaju u ovom
postupku dodjele nagradama, gdje to podrazumijeva kršenje načela jednakog
postupanja, uključujući narušavanje tržišnog natjecanja koje se ne može drugačije
ispraviti. Ako jest, navedite u prilogu ovoj izjavi ime(na) predmetne osobe
(predmetnih osoba) s kratkim objašnjenjem.
VI. – KOREKTIVNE MJERE
Ako osoba (osobe) izjavi (izjave) postojanje neke od gore navedenih situacija za
isključivanje, mora/moraju navesti mjere koje su ona/one poduzela/poduzele za korekciju
situacije za isključivanje, čime se dokazuje njezin/njihova pouzdanost. To može
obuhvaćati, na primjer, tehničke, organizacijske ili mjere u pogledu osoblja za sprečavanje
daljnje pojave, naknadu štete ili plaćanje novčanih kazni ili bilo kojih poreza ili doprinosa
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za socijalno osiguranje. Relevantni dokumentirani dokazi koji prikazuju korektivne mjere
moraju se priložiti u prilogu ovoj izjavi. To se ne odnosi na situacije iz točke (d) ove izjave.
VII. – DOKAZ NA ZAHTJEV
Komisija/Agencija može od bilo koje osobe koja podliježe ovoj izjavi da dostavi informacije
i primjenjive dokaze o bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja je član administrativnog,
upravljačkog ili nadzornog tijela ili koja ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili
nadzora, uključujući pravne i fizičke osobe s vlasništvom ili nadzornom strukturom i
stvarnim vlasnicima, kao i o fizičkim osobama koje su bitne za dodjelu ili provedbu mjere ili
radnog programa podložnih zahtjevu za bespovratna sredstva.
Komisija/Agencija može od bilo koje osobe podložne ovoj izjavu zatražiti da dostavi
primjenjive dokaze u vezi sa samom osobom i fizičkim ili pravnim osobama koje
preuzimaju neograničenu odgovornost za dugove osobe.
Dokazi se mogu zatražiti na sljedeći način:
Za situacije opisane pod točkama (a), (c), (d),(f), (g) i (h), podnošenje izvatka iz sudskog
registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijednog dokumenta koji je nedavno izdao sud ili
upravno tijelo u zemlji poslovnog nastana subjekta i koji pokazuje da su ti zahtjevi
ispunjeni.
Za situaciju pod točkom (b), potrebno je dostaviti novije potvrde koje izdaju nadležna tijela
predmetne države. Ti dokumenti moraju dokazati da su podmireni svi porezi i doprinosi za
socijalno osiguranje koje subjekt ima obvezu podmirivati, uključujući, na primjer, PDV,
porez na dohodak (samo za fizičke osobe), porez na dobit (samo pravne osobe) i
doprinose za socijalno osiguranje. Ako neki od prethodno opisanih dokumenata nije izdan
u predmetnoj zemlji, može ga se zamijeniti izjavom pod zakletvom koja se daje na sudu ili
pred javnim bilježnikom ili, ako to nije moguće, svečanom izjavom koja se daje pred
upravnim tijelom ili kvalificiranim strukovnim tijelom u zemlji nastana.
Ako je osoba već dostavila takav dokaz za potrebe drugog postupka dodjele Komisije,
dokumenti ne smiju biti stariji od jedne godine od datuma zahtjeva i moraju i dalje biti
važeći na taj datum.
Ako osoba podložna ovoj izjavi osvoji nagradu, prihvaća uvjete utvrđene u Pravilima
natjecanja.
Gore navedena osoba mora bez odlaganja obavijestiti Komisiju o svim promjenama
u prijavljenoj situaciji.
Osoba koja podliježe ovoj izjavi može biti isključena iz postupka i podvrgnuta
administrativnim sankcijama (isključenje) ako se dokaže da je su izjava ili pružene
informacije neistinite.
Puno ime

Datum
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Potpis

