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Osnove za isključenje gospodarskog subjekta 

3.1.1. Sukladno odredbi članka 251. ZJN, javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog 
subjekta iz postupka javne nabave ako u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave 
utvrdi da: 

– Je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član 
upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili 
nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom 
presudom osuđena za: 

1. a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju 

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu 
zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona 

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), 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.) 

1. b) korupciju, na temelju 

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u 
gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. 
(zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje 
mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita 
za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona 

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u 
gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. 
(zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), 
članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) 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.) 

1. c) prijevaru, na temelju 

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. 
(utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona 

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. 
(utaja poreza i drugih davanja) 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.) 

1. d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju 

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za 
terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog 
zakona 

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b 
(novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 
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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.) 

1. e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju 

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona 

– članka 279. (pranje novca) 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.) 

1. f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju 

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona 

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) 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.), 

– Je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član 
upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili 
nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom 
presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za 
odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana 
gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za 
isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU. 

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz 
postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom 
presudom nije određeno drukčije. 

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti (iz ove točke 3.1.1.), gospodarski subjekt u 
ponudi dostavlja ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: 
ESPD) i to: 

Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama i Odjeljak 
D: Ostale osnove za isključenje koje mogu biti predviđene u nacionalnom zakonodavstvu 
države članice javnog naručitelja ili naručitelja) i to za sve gospodarske subjekte u ponudi. 

Odredbe o „samokorigiranju“: 

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje može javnom 
naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez 
obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje. Takav gospodarski subjekt obvezan je 
u ESPD obrascu  Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim 
presudama opisati poduzete mjere vezano uz „samokorigiranje“. 

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje: 

1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja 
naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom; 

2. aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica 
i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom; 
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3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja 
daljnjih kaznenih djela ili propusta. 

U cilju dokazivanja gore navedenih poduzetih mjera, Ponuditelj u ponudi dostavlja dokaze o 
mjerama koje je poduzeo. Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt, ocjenjuju se uzimajući 
u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta i dostavljene dokaze ponuditelja. 

Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je 
ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene. 

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u 
postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo 
korištenja mogućnosti dostavljanja dokaza o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju 
pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje, sve do isteka roka 
zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi. 

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za 
pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u Europskoj jedinstvenoj 
dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima 
(npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, 
uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom 
elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom 
jeziku. 

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom , javni naručitelj 
može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, 
dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza. 

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje obvezne osnove za 
isključenje iz  točke 3.1.1. ove Dokumentacije o nabavi: 

• izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, 
jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog 
nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ako se u 
državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ne 
izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene 
točkom 3.1.1. ove Dokumentacije o nabavi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom 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 ponuditelja, 
odnosno državi čiji je osoba državljanin. 

U slučaju zajednice ponuditelja, navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice 
pojedinačno te svaki član zajednice u ponudi dostavlja  ispunjeni ESPD obrazac. 

Sukladno članku 221. stavku 2. ZJN odredba točke 3.1.1. odnosi se i na podugovaratelje, koji 
u ponudi dostavljaju ispunjeni ESPD obrazac. 

3.1.2. Sukladno odredbi članka 252. naručitelj je obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz 
postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja 
dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje: 

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici 
Hrvatskoj, ili 
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2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako 
gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj. 

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno 
posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja. 

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja 
ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s 
plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje) za sve gospodarske subjekte u ponudi. 

Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju 
ponudu, zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirani popratni 
dokument kao dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz podtočke 3.1.2., i to : 

1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga, ili 
2. drugog nadležnog tijela države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako se ne 

izdaje potvrda Porezne uprave 
3. ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je 

osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a. i b. ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz 
ove podtočke 3.1.2., oni mogu biti zamijenjeni izjavom 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. 

Kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.2. Dokumentacije o nabavi 
Naručitelj će prihvatiti Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog 
nastana gospodarskog subjekta, kojim kao ažuriranim popratnim dokumentom dokazuje da 
podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave 
naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. 

Sukladno članku 221. stavku 1. ZJN odredba točke 3.1.2. odnosi se i na podugovaratelje, koji 
u ponudi dostavljaju ispunjeni ESPD obrazac. 

Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od 
gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana. 

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za 
pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u ESPD-u kod nadležnog tijela 
za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti 
izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili 
izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi 
podataka na hrvatskom jeziku. 

Odredbe točke 3.1.1. i 3.1.2. odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski 
subjekt oslanja 

• Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta 

3.2.1. Sukladno odredbi članka 254. stavka 1. točke 2., 3., 7., 8. i 9. ZJN, Naručitelj će isključiti 
gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako: 

– je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje 
ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili 
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sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj 
istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima, 

– može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt kriv za teški 
profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, 

– gospodarski subjekt pokaže značajne  ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih 
zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi ili prethodnog ugovora o koncesiji čija je 
posljedica bila prijevremeni raskid tog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija, 

– je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju 
podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za 
odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priložiti popratne 
dokumente u skladu sa pododjeljkom 1. odjeljkom C poglavlja 4 ZJN ESPD) 

– je gospodarski subjekt pokušao na nepropisan način utjecati na postupak odlučivanja javnog 
naručitelja, doći do povjerljivih podataka koji bi mu mogli omogućiti nepoštenu prednost u 
postupku nabave ili je iz nemara dostavio pogrešnu informaciju koja može imati materijalni 
utjecaj na odluke koje se tiču isključenja, odabira gospodarskog subjekta ili dodjele ugovora. 

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti (iz ove točke 3.2.1.), gospodarski subjekt u 
ponudi dostavlja ispunjeni obrazac ESPD i to: 

Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima 
interesa ili poslovnim prekršajem) i to za sve gospodarske subjekte u ponudi. 

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za 
isključenje iz postupka javne nabave je dvije godine od dana dotičnog događaja. 

Odredba ove točke odnosi se i na podugovaratelje.  

Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od 
gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana. 

Odredbe ove točke odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja. 
Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost 
oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir, ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za 
isključenje. 

Naručitelj zadržava pravo da sukladno članku 254. stavak 2. odustane od isključenja 
gospodarskog subjekta u slučaju iz članka 254. stavka 1. točke 2. ako utvrdi da će taj 
gospodarski subjekt biti sposoban izvršiti ugovor o javnoj nabavi, uzimajući u obzir primjenjiva 
nacionalna prava i mjere za nastavak poslovanja. 

 


