
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 pojedinom postupku javne nabave (članak 76. stavak 2. točka  

1.)   

IZJAVA   

kojom ja,  Ivana Puljiz, članica Upravnoga vijeća,  

kao predstavnik naručitelja NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU, 

ZAGREB, Trg Hrvatske bratske zajednice 4, OIB: 84838770814; 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 potcrtana 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 predmetnog postupka 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 predmetnog postupka javne nabave.  

2.   

a) istodobno obavljam  / ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskim subjektima;  

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

gospodarskim subjektima; 

 

 
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.  



3.   

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

kojih sudjelujem u upravljanju odnosno kapitalu 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 gospodarskih subjekata 

s više od 0,5%;  

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.  

  

  

U Zagrebu, 15. travnja 2020. godine  

 

Ivana Puljiz 

 

 

 

 


