
                                      
REPUBLIKA HRVATSKA 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PODRAVSKE SESETE 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Podravske Sesvete, 15. ožujka 2016. 

 
 Na temelju članka 13. stavaka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 

 90/11, 83/13, 143/13.  i 13/14) u ime Općine Podravske Sesvete, dajem 

IZJAVU O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
1
  

 Sukobom interesa se smatra slučaj da predstavnici korisnika koji obavljaju upravljačke poslove i druge 

osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje pri odabiru ponuditelja obavljaju upravljačke poslove kod ponuditelja te 

da s njima povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te 

posvojitelj, odnosno posvojenik) obavljaju upravljačke poslove kod ponuditelja. Sukobom interesa se smatra 

ukoliko osobe koje obavljaju upravljačke poslove kod korisnika i druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje 

pri odabiru ponuditelja su vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi 

sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% kod ponuditelja te da s njim 

povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, 

odnosno posvojenik) kao privatne osobe su vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju 

kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% kod ponuditelja. 

 

I Z J A V A 

 kojom ja
2
, IVAN DEREŽIĆ,na dužnosti OPĆINSKOG NAČELNIKA u OPĆINI PODRAVSKE 

SESVETE, I. MAŽURANIĆA 1, 48363 PODRAVSKE SESVETE u svoje ime izjavljujem da  

 1. istovremeno s obnašanjem dužnosti -  ne obavljam upravljačke poslove u nijednom pravnom subjektu 

koji je bio ponuditelj roba, usluga i radova OPĆINI PODRVSKE SESVETE 

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, 

 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%, kao i 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% stoga ne postoje ponuditelji od kojih 

Općina Podravske Sesvete ne smije prikupljati ponude. 

 

Podravske Sesvete, 15. ožujka 2016. godine     

 

                                                             
1 Pod pojmom ponuditelja smatra se poslovni subjekt koji bi dostavio ponudu za ulaganje, odnosno pravna ili fizička osoba od koje je korisnik 
kupio ili će kupiti zemljište i/ili objekt radi realizacije projekta kada  za kupnju zemljišta i/ili objekta korisnik traži sklapanje pravnog posla. 
2 Popunjavaju predstavnici korisnika koji  obavljaju upravljačke poslove i druge osobe koje imaju utjecaj na  odlučivanju pri odabiru 
ponuditelja. 
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