
IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 

76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI ( Narodne novine, broj 120/16 – dalje u tekstu ZJN 

2016) 

za predstavnike naručitelja u postupcima javne nabave (članak 76. stavak 2. točka 1.)  

IZJAVA  

kojom ja, Frane Šesnić  

kao predstavnik naručitelja Zagrebački inovacijski centar d.o.o. u smislu članka 76. stavka 2. 

točke 1. ZJN-a 2016. 

 izjavljujem da ja osobno i sa mnom povezane osobe sukladno čl. 77. ZJN-a 2016. (srodnici 

po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog 

stupnja, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira je li brak prestao, te posvojitelji i posvojenici – 

dalje u tekstu: povezane osobe)1: 

(dalje zaokružena istinita tvrdnja) 

 

1.  

a) osobno jesam / nisam u situaciji izravnog ili neizravnog, financijskog, gospodarskog ili 

bilo kojeg drugog osobnog interesa koji bi se mogao smatrati štetnim za moju nepristranost i 

neovisnost u okviru postupaka javne nabave.  

b) sa mnom povezane osobe jesu / nisu u situaciji izravnog ili neizravnog, financijskog, 

gospodarskog ili bilo kojeg drugog osobnog interesa koji bi se mogao smatrati štetnim za 

moju nepristranost i neovisnost u okviru postupaka javne nabave 

 

2.  

a) istodobno obavljam  / ne obavljam upravljačke poslove u sljedećim gospodarskim 

subjektima: 

Udruga Pametan otok, Gornji Humac 103a, Otok Brač 

b) sa mnom povezane osobe obavljaju / ne obavljaju upravljačke poslove u sljedećim 

gospodarskim subjektima: 

Eduka, obrt za poduku i savjetovanje, Trnčevićev put 25, Zagreb 

 
1 Iznimno, sukob interesa ne postoji ako je povezana osoba 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. 



PERCEPTUM d.o.o.,Gornji Humac 103/A, Gornji Humac 

EDUKACIJSKI CENTAR-Ustanova za obrazovanje odraslih, Preradovićeva ul. 39, Zagreb 

Edukacentar d.o.o., Trnčevićev put 25, Zagreb 

 

 

3.  

a) jesam / nisam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih 

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

 

b) sa mnom povezane osobe jesu / nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno 

drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno kapitalu sljedećih gospodarskih 

subjekata s više od 0,5%: 

KAMP BUNJA d.o.o., Bana Josipa Jelačića 15, Supetar, Otok Brač 

te se obvezujem ažurirati ovu izjavu bez odgađanja ako nastupe promjene vezane za gore 

navedene okolnosti. 

Navedene okolnosti predstavljaju situacije mogućeg sukoba interesa između naručitelja i 

gospodarskog subjekta koji je ponuditelj, član zajednice gospodarskih subjekata ili 

podugovaratelj. 

 

 

________________________ 

                                                                                               Frane Šesnić 

 

 

 



Napomena: 

Temeljem ove Izjave, naručitelj je obvezan na svojim internetskim stranicama objaviti popis 

gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. u 

sukobu interesa ili navesti da ih nema. 

Temeljem ove izjave naručitelj je obvezan u dokumentaciji za nadmetanje za pojedini 

postupak javne nabave navesti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik 

naručitelja iz članka 76. stavka 2. u sukobu interesa ili navesti da ih nema. 

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

Naručitelj je obvezan poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni 

sukobe interesa u vezi s postupkom javne nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog 

natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. 
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