
IZJAVA
O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

kojom iaZLtrTKO BRLEK iz Ledina Ktanjeikih 18a, Klanjeco

OIB:80663017308'

kao gradonadelnik Grada Klanjca, Trg mira 11, Klanjec, kao naruditelja u postupcima javne nabave

radova, roba i usluga, koje isti provodi, izjavljujem na temelju dlanka 76. Zakona o javnoj nabavi

(,,Narodne novine" br. 120116.; dalje ,,Zakon o javnoj nabavi"), kako ne obavljam upravljaike

poslove u niti jednom gospodarskom subjektu, odnosno nisam vlasnik poslovnog udjela, dionica,

odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u upravljanju, odnosno u kapitalu niti
jednog gospodarskog subjekta s vi5e od 0,5 o/o.

Izjavljujem kako sa mnom povezane osobe u smislu il.77. stavka l. Zakona o javnoj nabavi (srodnici

po krvi u pravoj liniji ili u pobodnoj liniji do detvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja,

bradni ili izvanbradni drug, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelji i posvojenici), ne

obavtjaju upravljaike poslove u gospodarskom subjektu, odnosno nisu vlasnici poslovnog

udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u

kapitalu gospodarskog subjekta s viSe od 0,57o, u razdoblju od najmanje dvije godine od mog

imenovanja kao ovla5tenog predstavnika Grada Klanjca, Trg mira 11, Klanjec.

Izjavljujem kako nisam osobno, te kako sa mnom povezane osobe u smislu dlanka 77. stavkal.

Zakonao javnoj nabavi, nisu prenijele svoje udjele u vlasni5tvu na drugu osobu ili posebno tijelo

(povjerenika), sukladno posebnim propisima o sprjedavanju sukoba interesa.

Upoznat sam sa zakonskom obvezom pravovremene (bez odgaclanja), prijave svih eventualnih

promjena u smislu prethodnih stavaka ove izjave, a radi izrade odnosno aLuritanja popisa

gospodarskih subjekata s kojima Grad Klanjec, Trg mira 11, Klanjec, u predmetnoj nabavi iz stavka 1.

ove Izjave, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, dlana zajednice

gospodarskih subjekata, niti isti smiju biti podugovaratelji odabranom ponuditelju, odnosno obveze

navodenja da takvi subjekti ne postoje.

U Klanjcu, 04.06.2021.g.

Napomena:

Sukobom interesa iz Elanka 76. stavka l. Zakona o javnoj nabavi, ne smatra se situacija u kojoj

predstavnik naruditelja, ili povezana osoba predstavnika iz dlanka 77. st.l. Zakona o javnoi nabavi,

obavlja upravljadke poslove u gospodarskom subjektu po poloZaju, odnosno kao sluZbeni predstavnik

nekog naruditelja, a ne kao privatna osoba.


