
   LJILJANA PETRINEC 
         (ime i prezime) 
 

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, dalje ZJN)), s obzirom da Dječji vrtić 
Jabuka  ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektima u kojima predstavnik 
naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove, ili u kojima je predstavnik naručitelja vlasnik 
poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u 
kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%, niti u svojstvu ponuditelja niti u svojstvu člana 
zajednice ponuditelja, te da takvi gospodarski subjekti ne smiju biti podizvoditelji odabranom 
ponuditelju, te budući da sam predstavnik naručitelja, odnosno: 
 
 
 

RAVNATELJICA DV JABUKA 

čelnik tijela naručitelja 

       ovim putem izjavljuje: 
 
 
 
 

Ne postoji gospodarski subjekt u kojem ja (ili, ako sam predstavnik naručitelja pod 1., meni 
povezana osoba odnosno moj bračni ili izvanbračni  drug, srodnik po krvi u uspravnoj lozi, brat 
ili sestra, posvojitelj i posvojenik) obavlja(m) upravljačke poslove ili sam/je vlasnik poslovnog 
udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje(m) u upravljanju odnosno u 
kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%. 
 
 

U Zagrebu ,      11.02.2013. 
                (mjesto)                  (datum) 

         LJILJANA PETRINEC  
  
                       ( ime i prezime) 

        
        
  
Napomene: 
- Povezana osoba ne postoji  u slučaju kada je povezana osoba predstavnika naručitelja iz točke 1. poslovne udjele, dionice 

odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskog subjekta s više od 0,5% 
stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost predstavnika naručitelja s kojim 
je povezana. Primjena ove odredbe ne dovodi u pitanje druge obveze koje se u tim slučajevima odnose na obveznike 
primjene posebnog propisa o sprječavanju sukoba interesa. 

- Povezana osoba postoji i ako je predstavnik naručitelja pod 1., 2. i  3.  ili povezana osoba predstavnika naručitelja iz točke 
1. prenijela svoje udjele u vlasništvu na drugu osobu ili posebno tijelo (povjerenika) sukladno posebnim propisima o 
sprječavanju sukoba interesa. 

- Sukobom interesa ne smatra se situacija u kojoj predstavnik naručitelja pod 1., 2. i 3. ili povezana osoba predstavnika 
naručitelja iz točke 1. upravljačke poslove u gospodarskom subjektu obavlja kao službeni predstavnik naručitelja, a ne kao 
privatna osoba. 


