
АНЕКС 7 
 

ПИСМЕНА ИЗЈАВА 
ИЗ ЧЛАНА 52. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
Ја, доле потписани _____________________________ (име и презиме), са личном 
картом број: __________________ издатом од _____________________, у својству 
представника привредног субјекта _____________________________ (навести функцију 
и назив привредног субјекта), ИД број:______________ чије сједиште се налази у 
__________________ (град/општина), адреса __________________ (улица и број), као 
понуђач у поступку јавне набавке извођења радова на санацији крова на згради 
Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци, којег 
проводи уговорни орган Универзитет у Бањој Луци, а у складу са чланом 52. став (2) 
Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу: 
 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 

1. Нисам понудио мито ниједном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било којој 
фази процеса јавне набавке. 

2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службеном или одговорном 
лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног 
службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, радње које не би 
требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или 
неко ко посредује при таквом подмићивању службеног или одговорног лица. 

3. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службеном или одговорном 
лицу у уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног 
службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлашћења, радње које би 
требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не треба извршити. 

4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним 
набавкама. 

5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току 
предметног поступка јавне набавке. 

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за казнена дјела 
примања и давања мита и кривична дјела против службене и друге одговорности и 
дужности утврђене у Кривичним законима Босне и Херцеговине.   
 
 
Изјаву дао:                                М.П.                            Потпис и печат надлежног органа: 
______________________                                           ----------------------------------------------  
 
Мјесто и датум давања изјаве:                                            
___________________________ 


