
Sukladno Antikorupcijskom programu za trgovačka društva u većinskom 
državnom vlasništvu za razdoblje 2010. – 2012. godine objavljujemo slijedeće:  
 
U slučaju nabave robe iznad 6.000.000,00 kn  te radova iznad 12.000.000,00 kn 
propisana je izjava o integritetu slijedećeg sadržaja koju moraju potpisati svi 
ponuditelji u postupku kojom jamče korektnost u postupku,  kao i izostanak 
bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja te izražavaju 
suglasnost s provedbom revizije cijelog postupka od strane neovisnih 
stručnjaka te time prihvaćaju odgovornost i određene sankcije ukoliko se krše 
pravila.  
  
 
Obrazac Izjave o integritetu 
 
1. Naziv ponuditelja: 
2. Sjedište ponuditelja: 
3. Kontakt osoba ponuditelja: 
4. Broj telefona: 
5. e-mail adresa: 
6. OIB ponuditelja: 
 
Na temelju točke 1.5 Akcijskog plana za provođenje antikorupcijskog programa u 
„Zračnoj luci Pula“ d.o.o. za razdoblje 2010.-2012. godine,  pod punom kaznenom i 
materijalnom odgovornošću dajem sljedeću 
 
 

IZJAVU O INTEGRITETU 
 

Kao ponuditelj u postupku javne nabave izjavljujem da ni 
_______________________(tvrtka - dalje u tekstu "Društvo") sa sjedištem u 
_______________________ niti svi direktori, zaposlenici i zastupnici Društva, koji 
djeluju u ime Društva odnosno djeluju po nalogu ili uz suglasnost Društva, nisu bili 
uključeni u korupciju, prijetnju ili prijevaru (prema niže navedenoj definiciji) u vezi s 
bilo kojim postupkom nadmetanja ili prilikom izvršenja radova, prodaje robe ili 
pružanja usluga te se obvezujemo obavijestiti Vas o uključenosti osoba iz ovog 
stavka u korupciju, prijetnju ili prijevaru ukoliko do toga dođe tijekom postupka 
nadmetanja ili pri sklapanju ugovora. 
 
Obvezujemo se, tijekom trajanja postupka nadmetanja, odnosno, ako se naša 
ponuda prihvati, tijekom trajanja ugovora, imenovati Vama prihvatljivog predstavnika  
do kojega ćete imati potpuni i brzi pristup, a koji će imati obvezu i potrebne ovlasti 
voditi brigu o ispunjavanju obveza koje je Društvo preuzelo ovom izjavom. 
 
Ako je Društvo ili bilo koji od direktora, zaposlenika ili zastupnika Društva koji djeluju 
u tom svojstvu, bili osuđeni za prekršaj ili kazneno djelo koji uključuje korupciju, 
prijetnju ili prijevaru u vezi s bilo kojim postupkom nadmetanja ili nabavom roba, 
izvođenjem radova ili pružanjem usluga tijekom pet godina koje neposredno 
prethode ovoj izjavi; Društvo izjavljuje da je prema odgovornoj osobi i takvom 
direktoru, zaposleniku ili zastupniku poduzelo mjere sukladno zakonu. 
 



U slučaju prihvaćanja ponude Društva, dozvoljavamo naručitelju ili predstavnicima 
koje on imenuje, da pregleda našu dokumentaciju u vezi poduzetih mjera iz 
prethodnog stavka. 
 
Obvezujemo se čuvati svoju dokumentaciju u skladu s mjerodavnim zakonima. 
 
 U svrhu ove izjave i ovog postupka, 
 
• „Korupcija“ znači nuđenje, davanje ili obećavanje nekog dara ili druge koristi 

koja može utjecati na djelovanje neke službene ili odgovorne osobe, da u 
granicama svoje ovlasti obavi radnju koju ne bi smio obaviti ili ne obavi radnju 
koju bi morao obaviti ili da u granicama svoje ovlasti obavi radnju koju bi 
morao obaviti ili ne obavi radnju koju ne bi smio obaviti, vezano uz postupak 
nabave ili izvršenje nekog ugovora, korupcija znači i posredovanje pri nuđenju, 
davanju ili obećavanju dara ili druge koristi službenoj ili odgovornoj osobi pod 
gore navedenim uvjetima. 

 
• "Prijetnja" znači prijetnju nekoj službenoj ili odgovornoj osobi kakvim zlom da 

bi je se ustrašilo ili uznemirilo u vezi s njezinim radom ili položajem, vezano uz 
postupak nabave ili izvršenje nekog ugovora. 

 
• „Prijevara“ znači dovođenje bilo koga u vezi s postupkom nabave ili izvršenja 

ugovora u zabludu lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica s ciljem 
pribavljanja protupravne imovinske koristi. Ta praksa uključuje i sporazume 
između ponuditelja protivno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.  

 
• „Naručitelj“ je javni naručitelj i naručitelj koji obavlja djelatnosti na području 

vodoopskrbe, energetike, prometnih i poštanskih usluga koji gospodarskom 
subjektu ima namjeru dati ili ugovorom daje nalog za izvršenje nabave, 
sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08). 

  
• „Ponuditelj“ je gospodarski subjekt ili udruženje gospodarskih subjekata koji je 

dostavio ponudu, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08). 
 
• „Službena osoba“ kad je ona označena kao počinitelj kaznenog djela je 

izabrani ili imenovani dužnosnik u predstavničkom tijelu, državni dužnosnik i 
službenik koji obavlja službene poslove u tijelima državne uprave, lokalne 
samouprave i uprave, jedinici lokalne samouprave, tijelima sudbene vlasti, u 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Državnom odvjetništvu, Državnom 
pravobraniteljstvu ili Pučkom pravobraniteljstvu Republike Hrvatske, Uredu 
predsjednika republike, tijelu, uredu i stručnoj službi Vlade Republike Hrvatske 
i Sabora Republike Hrvatske, nositelj pravosudne dužnosti, sudac Ustavnog 
suda Republike Hrvatske, Državni odvjetnik Republike Hrvatske i njegovi 
zamjenici, Državni pravobranitelj Republike Hrvatske i njegovi zamjenici, Pučki 
pravobranitelj Republike Hrvatske i njegovi zamjenici te javni bilježnik, 
sukladno Kaznenom zakonu (NN 110/07, 152/08). 

 
• "Odgovorna osoba" je osoba kojoj je povjeren određeni djelokrug poslova iz 

područja djelovanja pravne osobe, državnog tijela i tijela lokalne samouprave i 



uprave i tijela lokalne samouprave, sukladno Kaznenom zakonu (NN 110/07, 
152/08). 

 
 

Potpis i pečat ponuditelja 
 

______________________ 
 

 
 
U ________________, ______________godine 


