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 Temeljem članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), dajem slijedeću 

 

 

 

I Z J A V U 

O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 

 

 

 

kojom ja Željko Baradić na dužnosti načelnika u javnom naručitelju Općina Stankovci. 

Stankovci 232, Stankovci. 

 

Izjavljujem da kao privatna osoba istovremeno: 

 

- NE OBAVLJAM upravljače postoje u niti jednom gospodarskom subjektu, niti takve 

poslove obavljaju osobe koje su sa mnom povezane; 

 

- NISAM vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih 

sudjelujem u upravljanju odnosno u kapitalu niti jednog gospodarskog subjekta s više od 

0,5%, kao niti osobe koje su sa mnom povezane. 

 

Povezane osobe temeljem članka 13. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) mogu biti 

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

odnosno posvojenik. 

 

Slijedom navedenog, ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Stankovci ne smije 

sklapati ugovore o javnoj nabavi. 

 

 

 

 

Načelnik Općine Stankovci: 

Željko Baradić 

 



 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA  ŽUPANIJA  
OPĆINA STANKOVCI 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Stankovci, 10.6.2013. 

 

 

 

 Temeljem članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), dajem slijedeću 

 

 

 

I Z J A V U 

O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 

 

 

 

kojom ja Davor Klarić na dužnosti zamjenika načelnika u javnom naručitelju Općina Stankovci. 

Stankovci 232, Stankovci. 

 

Izjavljujem da kao privatna osoba istovremeno: 

 

- NE OBAVLJAM upravljače postoje u niti jednom gospodarskom subjektu, niti takve 

poslove obavljaju osobe koje su sa mnom povezane; 

 

- NISAM vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih 

sudjelujem u upravljanju odnosno u kapitalu niti jednog gospodarskog subjekta s više od 

0,5%, kao niti osobe koje su sa mnom povezane. 

 

Povezane osobe temeljem članka 13. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) mogu biti 

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

odnosno posvojenik. 

 

Slijedom navedenog, ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Stankovci ne smije 

sklapati ugovore o javnoj nabavi. 

 

 

 

 

Zamjenik Načelnika 

Općine Stankovci: 

Davor Klarić 

 


