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Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o 
financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba 
(EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) 
br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 
541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 

 

Članak 136. 

Kriteriji za isključenje i odluke o isključenju 

1.   Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje isključuje osobu ili subjekt iz članka 135. 
stavka 2. iz sudjelovanja u postupcima dodjele uređenima ovom Uredbom ili iz 
odabira osoba ili subjekata za izvršenje sredstava Unije u sljedećim situacijama za 
isključenje: 

(a)osoba ili subjekt je u stečaju, podliježe postupku u slučaju nesolventnosti ili postupku 
likvidacije, njegovom imovinom upravlja upravitelj ili sud, u nagodbi je s vjerovnicima, 
poslovne aktivnosti su mu suspendirane ili se nalazi u bilo kakvoj analognoj situaciji koja 
proizlazi iz sličnog postupka predviđenog pravom Unije ili nacionalnim pravom; 

(b)pravomoćnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno je da osoba ili subjekt 
krši svoje obveze u pogledu plaćanja poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje u skladu s 
primjenjivim pravom; 

(c)pravomoćnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno je da je osoba ili 
subjekt kriv za tešku povredu dužnosti zbog kršenja primjenjivih zakona ili drugih propisa 
ili etičkih normi profesije kojoj osoba ili subjekt pripada ili zbog protupravnog postupanja 
koje utječe na njegovu profesionalnu vjerodostojnost ako takvo postupanje upućuje na 
protuzakonitu namjeru ili krajnju nepažnju, uključujući osobito bilo što od sljedećeg: 

i.netočno prikazivanje informacija, s namjerom ili iz nepažnje, koje su potrebne kako bi se 
potvrdilo da ne postoji osnova za isključenje ili da su ispunjeni kriteriji prihvatljivosti ili 
kriteriji za odabir ili pri izvršenju pravne obveze; 

ii. dogovaranje s drugim osobama ili subjektima s ciljem narušavanja tržišnog natjecanja; 

iii. kršenje pravâ intelektualnog vlasništva; 

iv.pokušaj da se utječe na odluke koje donosi odgovorni dužnosnik za ovjeravanje tijekom 
postupka dodjele; 

v.pokušaj da osoba ili subjekt pribavi povjerljive informacije zahvaljujući kojima bi imao 
nepoštenu prednost u postupku dodjele; 

 



(d)pravomoćnom presudom utvrđeno je da je osoba ili subjekt kriv za bilo što od sljedećeg: 

i.prijevaru, u smislu članka 3. Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i 
Vijeća (44) i članka 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, 
sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. (45); 

ii.primanje i davanje mita kako je definirano u članku 4. stavku 2. Direktive (EU) 2017/1371 
ili davanje mita 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. (46), ili postupanje iz članka 2. stavka 1. Okvirne odluke 
Vijeća 2003/568/PUP (47), ili korupciju kako je definirana u drugim primjenjivim pravima; 

iii.postupanje u vezi sa zločinačkom organizacijom, kako je navedeno u članku 2. Okvirne 
odluke Vijeća 2008/841/PUP (48); 

iv.pranje novca ili financiranje terorizma u smislu članka 1. stavaka 3., 4. i 5. Direktive (EU) 
2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća (49). 

v.kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, kako su 
definirana u članku 1. odnosno članku 3. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP (50), 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 (51); 

 

(e)osoba ili subjekt pokazao je znatne nedostatke u udovoljavanju glavnim obvezama pri 
izvršenju pravne obveze koja se financira iz proračuna, što je: 

i. dovelo do preuranjenog prestanka pravne obveze; 

ii. dovelo do primjene ugovornih kazni ili drugih ugovornih sankcija; ili 

iii. 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 osoba ili subjekt 
počinio nepravilnost u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 
2988/95 (52); 

(g)pravomoćnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno je da je osoba ili 
subjekt osnovao 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 ili 
glavno mjesto poslovanja; 

(h)pravomoćnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno je da je subjekt 
osnovan s ciljem iz točke (g). 

2.   U nedostatku pravomoćne presude ili, ako je to primjenjivo, konačne upravne 
odluke u slučajevima iz stavka 1. točaka (c), (d), (f), (g) i (h) ovog članka ili u slučaju 
iz stavka 1. točke (e) ovog članka, odgovorni dužnosnik za ovjeravanje isključuje 
osobu ili subjekt iz članka 135. stavka 2. na temelju preliminarne pravne ocjene 



postupanja iz tih točaka, uzimajući u obzir utvrđene činjenice ili druge nalaze 
sadržane u preporuci povjerenstva iz članka 143. 

Preliminarnom procjenom iz prvog podstavka ovog stavka ne prejudicira se 
ocjenjivanje postupanja dotične osobe ili subjekta iz članka 135. stavka 2. koje u 
skladu s nacionalnim pravom provode nadležna tijela država članica. Odgovorni 
dužnosnik za ovjeravanje nakon obavijesti o pravomoćnoj presudi ili konačnoj 
upravnoj odluci bez odgađanja preispituje svoju odluku o isključenju osobe ili 
subjekta iz članka 135. stavka 2. i/ili o određivanju financijske sankcije primatelju. 
Ako pravomoćnom presudom ili konačnom upravnom odlukom nije određeno 
trajanje isključenja, odgovorni dužnosnik za ovjeravanje određuje to trajanje na 
temelju utvrđenih činjenica i nalaza te uzimajući u obzir preporuku povjerenstva iz 
članka 143. 

Ako je takvom pravomoćnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno 
da osoba ili subjekt iz članka 135. stavka 2. nije kriv za postupanje na koje se 
primjenjuje preliminarna pravna ocjena i na temelju kojega je ta osoba ili subjekt bio 
isključen, odgovorni dužnosnik za ovjeravanje bez odlaganja okončava to 
isključenje i/ili nadoknađuje, ako je to primjereno, svaku izrečenu financijsku 
sankciju. 

Činjenice i nalazi iz prvog podstavka posebno uključuju: 

(a)činjenice utvrđene u kontekstu revizija ili istraga koje provodi EPPO u pogledu onih država 
članica koje sudjeluju u pojačanoj suradnji na temelju Uredbe (EU) 2017/1939, Revizorski 
sud, OLAF ili unutarnji revizor, ili bilo koje druge provjere, revizije ili kontrole za čiju je 
provedbu odgovoran dužnosnik za ovjeravanje; 

(b)upravne odluke koje nisu konačne, a koje mogu uključivati stegovne mjere koje izriče 
nadležno nadzorno tijelo odgovorno za provjeru primjene normi profesionalne etike; 

(c)činjenice iz odluka osoba i subjekata koji izvršavaju sredstva Unije u skladu s člankom 62. 
stavkom 1. prvim podstavkom točkom (c); 

(d)informacije koje su u skladu s člankom 142. stavkom 2. točkom (d) dostavili subjekti koji 
izvršavaju sredstva Unije u skladu s člankom 62. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (b);

(e)odluke Komisije u vezi s kršenjem prava Unije o tržišnom natjecanju ili nacionalnog 
nadležnog tijela u vezi s kršenjem prava Unije ili nacionalnog prava tržišnog natjecanja. 

3.   Svaka odluka koju odgovorni dužnosnik za ovjeravanje donese na temelju 
članaka od 135. do 142. ili, ako je to primjenjivo, svaka preporuka povjerenstva iz 
članka 143. donose se u skladu s načelom proporcionalnosti, posebno uzimajući u 
obzir: 

(a) ozbiljnost situacije, uključujući učinak na financijske interese Unije i njezin ugled; 

(b) vrijeme koje je proteklo od relevantnog postupanja; 

(c) trajanje postupanja i njegova opetovanost; 

(d) je li ponašanje uključivalo namjeru ili stupanj nepažnje; 



(e) u slučajevima iz stavka 1. točke (b), pitanje radi li se o ograničenom iznosu; 

(f)sve ostale olakotne okolnosti, primjerice: 

i.u kojoj je mjeri dotična osoba ili subjekt iz članka 135. stavka 2. surađivao s relevantnim 
nadležnim tijelom i doprinio istrazi, kako to priznaje odgovorni dužnosnik za ovjeravanje; 
ili 

ii. objava situacije za isključenje putem izjave kako je navedeno u članku 137. stavku 1. 
 

4.   Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje osobu ili subjekt iz članka 135. stavka 2. 
isključuje u sljedećim slučajevima: 

(a)ako se fizička ili pravna osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela osobe 
ili subjekta iz članka 135. stavka 2. ili koja ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili 
kontrole u odnosu na tu osobu ili subjekt nalazi u jednoj ili više situacija iz stavka 1. točaka 
od (c) do (h) ovog članka; 

(b)ako se fizička ili pravna osoba koja preuzima neograničenu odgovornost za dugove osobe 
ili subjekta iz članka 135. stavka 2. nalazi u jednoj ili više situacija iz stavka 1. točaka (a) ili 
(b) ovog članka; 

(c)ako se fizička osoba koja je ključna za dodjelu ili za izvršenje pravne obveze nalazi u jednoj 
ili više situacija iz stavka 1. točaka od (c) do (h). 

5.   U slučajevima iz stavka 2. ovog članka odgovorni dužnosnik za ovjeravanje 
može privremeno isključiti osobu ili subjekt iz članka 135. stavka 2. bez prethodne 
preporuke povjerenstva iz članka 143. ako bi sudjelovanje te osobe ili subjekta u 
postupku dodjele ili odabir te osobe ili subjekta za izvršenje sredstava Unije na 
ozbiljan i neposredan način ugrozilo financijske interese Unije. U takvim 
slučajevima odgovorni dužnosnik za ovjeravanje odmah upućuje slučaj 
povjerenstvu iz članka 143. i donosi konačnu odluku najkasnije 14 dana nakon što 
je zaprimio preporuku povjerenstva. 

6.   Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje, uzimajući u obzir, ako je to primjenjivo, 
preporuku povjerenstva iz članka 143., ne isključuje osobu ili subjekt iz članka 135. 
stavka 2. iz sudjelovanja u postupku dodjele ili odabira osoba ili subjekata za 
izvršenje sredstava Unije: 

(a)ako su korektivne mjere iz stavka 7. ovog članka koje su osoba ili subjekt poduzeli dostatne 
za dokazivanje njihove pouzdanosti. Ova se točka ne primjenjuje u slučaju iz stavka 1. točke 
(d) ovog članka; 

(b)ako je neophodno osigurati kontinuitet pružanja usluga tijekom ograničenog razdoblja i do 
donošenja korektivnih mjera utvrđenih u stavku 7. ovog članka; 

(c)ako bi takvo isključenje bilo neproporcionalno na temelju kriterija iz stavka 3. ovog članka.

Osim toga, stavak 1. točka (a) ovog članka ne primjenjuje se u slučaju nabave robe 
pod posebno povoljnim uvjetima od dobavljača koji trajno likvidira svoje poslovanje 
ili upravitelja u postupku u slučaju nesolventnosti, u slučaju dogovora s 



vjerovnicima ili u sličnom postupku koji se provodi u skladu s pravom Unije ili 
nacionalnim pravom. 

U slučajevima iz prvog i drugog podstavka ovog stavka u kojima odgovorni 
dužnosnik za ovjeravanje ne isključi osobu ili subjekt iz članka 135. stavka 2., on 
mora navesti razloge zbog kojih ih nije isključio i te razloge priopćiti povjerenstvu 
iz članka 143. 

7.   Korektivne mjere iz stavka 6. prvog podstavka točke (a) osobito uključuju: 

(a)mjere za utvrđivanje uzroka situacija za isključenje i konkretne tehničke, organizacijske i 
kadrovske mjere u relevantnom području poslovanja ili aktivnosti osobe ili subjekta iz 
članka 135. stavka 2. prikladne za ispravljanje postupanja te sprečavanje njegova 
ponavljanja; 

(b)dokaz da su osoba ili subjekt iz članka 135. stavka 2. poduzeli mjere kako bi se nadoknadila 
ili popravila šteta ili negativni učinak za financijske interese Unije koji su rezultat temeljnih 
činjenica koje su dovele do situacije za isključenje; 

(c)dokaz da su osoba ili subjekt iz članka 135. stavka 2. platili sve novčane kazne koje je izreklo 
nadležno tijelo ili sve poreze ili doprinose za socijalno osiguranje iz stavka 1. točke (b) ovog 
članka ili da su osigurali njihovo plaćanje. 

8.   Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje, uzimajući u obzir, ako je to primjenjivo, 
revidiranu preporuku povjerenstva iz članka 143., bez odlaganja preispituje svoju 
odluku o isključenju osobe ili subjekta iz članka 135. stavka 2. po službenoj dužnosti 
ili na zahtjev te osobe ili subjekta, ako su ta osoba ili subjekt poduzeli korektivne 
mjere dostatne za dokazivanje njihove pouzdanosti ili su dostavili nove elemente 
kojima se dokazuje da više nisu u situaciji za isključenje iz stavka 1. ovog članka. 

9.   U slučaju iz članka 135. stavka 2. točke (b), odgovorni dužnosnik za ovjeravanje 
zahtijeva da natjecatelj ili ponuditelj zamijeni subjekt ili podugovaratelja na čiju se 
sposobnost namjerava osloniti, a koji se nalazi u situaciji za isključenje iz stavka 1. 
ovog članka. 

 

Članak 141. 

Odbijanje sudionika u postupku dodjele 

1.   Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje u postupku dodjele odbija sudionika za 
kojega vrijedi sljedeće: 

(a) nalazi se u situaciji za isključenje utvrđenoj u skladu s člankom 136.; 

(b)netočno je prikazao informacije koje su uvjet za sudjelovanje u postupku ili je propustio 
dostaviti ih; 



(c)prethodno je bio uključen u pripremu dokumenata u vezi s postupkom dodjele ako to dovodi 
do kršenja načela jednakog postupanja, uključujući narušavanje tržišnog natjecanja koje se 
ne može drukčije ispraviti. 

Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje priopćuje drugim sudionicima u postupku 
dodjele relevantne informacije koje su razmijenjene u kontekstu sudionikova 
sudjelovanja u pripremi postupka dodjele iz prvog podstavka točke (c) ili koje su 
proizašle iz tog njegova sudjelovanja. Prije svakog takvog odbijanja sudioniku se 
daje mogućnost da dokaže da svojim sudjelovanjem u pripremi postupka dodjele ne 
krši načelo jednakog postupanja. 

2.   Članak 133. stavak 1. primjenjuje se osim ako je odbijanje, u skladu sa stavkom 
1. prvim podstavkom točkom (a) ovog članka, opravdano odlukom o isključenju 
sudionika, nakon ispitivanja njegovih opažanja. 

 


