Sukladno objavljenom Pozivu za davanje ponude za ulaganje u TŽV GREDELJ d.o.o. – u stečaju,
kao

osoba

po

zakonu

ovlaštena

za

zastupanje

gospodarskog

subjekta:_____________________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB ili identifikacijski broj u zemlji poslovnog nastana)
dajem sljedeću:

IZJAVU

Kojom ja ________________________________________________ iz _________________
(ime i prezime)

(adresa stanovanja)

vrsta i broj identifikacijskog dokumenta ____________________________________________
izdanog od ___________________________________,

izjavljujem
- da niti ja osobno,
- niti gospodarski subjekt koga sam po zakonu ovlašten zastupati,
- niti osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti
zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta u posljednjih 5 godina
nismo pravomoćnom presudom osuđeni za:
(a)

sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji kako je definirano člankom 2. Okvirne odluke
Vijeća 2008/841/PUP;

(b) korupcija, kako je naznačeno u članku 3. Konvencije o borbi protiv korupcije koja uključuje
dužnosnike Europskih zajednica ili dužnosnike država članica Europske unije i članku 2.
stavku 1. Okvirne odluke Vijeća 2003/568/PUP kao i korupcija kako je definirano u
nacionalnom pravu javnog naručitelja ili gospodarskog subjekta;
(c) prijevara u smislu članka 1. Konvencije koja se odnosi na zaštitu financijskih interesa
Europskih zajednica;
(d) kazneno djelo terorizma kako je definirano u članku 1. ili kaznena djela povezana s
terorističkim aktivnostima kako je definirano u članku 3. Okvirne odluke Vijeća

2002/475/PUP ili poticanje, pomaganje, potpora ili pokušaj počinjenja kaznenog djela, kako
je navedeno u članku 4. te Okvirne odluke;
(e) pranje novca ili financiranje terorizma, kako je definirano u članku 1. Direktive 2005/60/EZ
Europskog parlamenta i Vijeća;
(f) dječji rad i drugi oblici trgovanja ljudima kako je određeno člankom 2. Direktive 2011/36/EU
Europskog parlamenta i Vijeća.
.

U _______________, _________2020. godine

_____________________________________________
(ime, prezime ovlaštene osobe)
______________________________________________
(potpis ovlaštene osobe)

Napomena:
Izjava mora biti dana pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom
davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili
trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin

