
IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 

13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI  

(„NARODNE NOVINE“ BR. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) 

za čelnika tijela naručitelja / člana upravnog tijela naručitelja / člana nadzornog tijela naručitelja 

(članak 13. stavak 2. točka 1.) 

 

IZJAVA 

 

kojom ja,  ŽELJKO FUNTEK   

na dužnosti OPĆINSKOG NAČELNIKA   

u naručitelju OPĆINA BRCKOVLJANI, Josipa Zorića 1, Dugo Selo  

izjavljujem da kao privatna osoba  

1. istovremeno s obnašanjem dužnosti  

-  ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskim subjektima  

 

ili 

-  obavljam upravljačke poslove u sljedećim gospodarskim subjektima: 

____________________________ [naziv i adresa trgovačkog društva, obrta…] 

____________________________ [naziv i adresa trgovačkog društva, obrta...] 

… 

te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i 

sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe  

-  ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskim subjektima  

 

ili 

- obavljaju upravljačke poslove u sljedećim gospodarskim subjektima: 

OPG TOMISLAV FUNTEK, Stjepan Radić 65, Prikraj,    

 

2.  
- nisam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u 

upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% 

ili 

- sam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u 

upravljanju odnosno kapitalu sljedećih gospodarskih s više od 0,5%: 

____________________________ [naziv i adresa trgovačkog društva] 

____________________________ [naziv i adresa trgovačkog društva] 

… 

te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i 

sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe  

 

- nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u 

upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% 

ili 

- su vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju 

odnosno kapitalu sljedećih gospodarskih subjekata s više od 0,5%1: 

                                                             
1 Sukob interesa ne odnosi se na gospodarske subjekte u kojima je poslovne udjele, dionice odnosno druga 

prava povezana osoba stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na 

dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana. Stoga ih u tom slučaju nije potrebno navoditi u ovoj izjavi. 

 



 

OPG TOMISLAV FUNTEK, Stjepan Radić 65, Prikraj   
stoga  

ne postoje gospodarski subjekti s kojima _______________ [naziv naručitelja] ne smije sklapati 

ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja 

odabranom ponuditelju). 

ili 

s navedenim gospodarskim subjektima naručitelj: OPĆINA BRCKOVLJANI ne smije sklapati 

ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja 

odabranom ponuditelju. 

                                                                                                      01.06.2016. Željko Funtek  

 

Napomena: 

Temeljem ove Izjave, naručitelj je obvezan: 

1. na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik 

naručitelja ili s njime povezane osobe u odnosu iz točaka 1. i 2. ove Izjave ili obavijest da ih nema. 

Ako naručitelj ne posjeduje internetske stranice, taj popis je dužan objaviti u službenom glasilu ili na 

oglasnoj ploči ili ga na drugi način učiniti stalno dostupnim zainteresiranoj javnosti.  

2. u dokumentaciji za nadmetanje za pojedini postupak javne nabave navesti popis gospodarskih 

subjekata s kojima je u sukobu interesa ili navesti da ih nema. 

Također, naručitelj je obvezan popis stalno ažurirati u skladu s promjenama. 

Primjer objave obavijesti o nepostojanju sukoba interesa na internetskim stranicama i u dokumentaciji 

za nadmetanje: 

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski 

subjekti s kojima _______________ [naziv naručitelja] ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u 

svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju). 

Primjer objave popisa gospodarskih subjekata na internetskim stranicama i u dokumentaciji za 

nadmetanje: 

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) _______________ 

[naziv naručitelja] ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u 

svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju): 

____________________________ [naziv i adresa trgovačkog društva, obrta ….] 

____________________________ [naziv i adresa trgovačkog društva, obrta ….] 

____________________________ [naziv i adresa trgovačkog društva, obrta ….] 

____________________________ [naziv i adresa trgovačkog društva, obrta ….] 

… 

 

 


