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Sukladno odredbi članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' broj 

90/11, u daljnjem tekstu: Zakon) sukobom interesa pri sklapanju ugovora o javnoj 

nabavi smatraju se odnosi naručitelja i gospodarskih subjekata: 

1. ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u 

gospodarskom subjektu, ili 

2.   ako 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 %. 

 

Dr. Stjepan Milinković, Općinski načelnik Općine Gola, kao čelnik tijela naručitelja 

daje sljedeću izjavu: 

 

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem kako ne postoje zakonske 

zapreke predviđene u članku 13. stavku 1. točke 1. i 2. Zakona, a koje bi me dovodile 

u sukob interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi. 

Ovu izjavu dajem kao predstavnik naručitelja sukladno članku 13. stavku 2. točki 1. 

Zakona i to osobno, ali i za povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po 

krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) u smislu 

odredaba članka 13. stavka 4. Zakona. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                                 dr. Stjepan Milinković 

 

 

 

 

 

 

 
 



    DARINKA KUZMIĆ SALAJPAL 

    7. siječnja 1982. 
    Josipa  Jurja Strossmayera 4, Koprivnica 

    Ovlašteni predstavnik naručitelja 
 
 

Temeljem članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne 

novine" broj 90/11), upozoren na materijalnu i kaznenu odgovornost u 

odnosu na točnost danih podataka, dajem sljedeću 

 

IZJAVU 

 

Izjavljujem da kao ovlašteni predstavnik naručitelja: 

- NE obavljam upravljačke poslove u niti jednom gospodarskom 

subjektu, 

- 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%. 

 

U Goli, 15. siječnja 2013. 

 

                                                                            Podnositelj izjave: 

                                                                      Darinka Kuzmić Salajpal 

        



    JASNA ČIMIN-SINJERI 

    16. lipnja 1962. 
    M. P. Miškine 2, Koprivnica 

    Ovlašteni predstavnik naručitelja 
 
 

Temeljem članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne 

novine" broj 90/11), upozoren na materijalnu i kaznenu odgovornost u 

odnosu na točnost danih podataka, dajem sljedeću 

 

IZJAVU 

 

Izjavljujem da kao ovlašteni predstavnik naručitelja: 

- NE obavljam upravljačke poslove u niti jednom gospodarskom 

subjektu, 

- 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%. 

 

U Goli, 15. siječnja 2013. 

 

                                                                         Podnositelj izjave: 

                                                                       Jasna Čimin-Sinjeri 

        



    MARIJAN VEDRIŠ 

    5. rujna 1965. 
    Novačka 62, Gola 

    Ovlašteni predstavnik naručitelja 
 
 

Temeljem članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne 

novine" broj 90/11), upozoren na materijalnu i kaznenu odgovornost u 

odnosu na točnost danih podataka, dajem sljedeću 

 

IZJAVU 

 

Izjavljujem da kao ovlašteni predstavnik naručitelja: 

- NE obavljam upravljačke poslove u niti jednom gospodarskom 

subjektu, 

- 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%. 

 

U Goli, 15. siječnja 2013. 

 

                                                                      Podnositelj izjave: 

                                                                         Marijan Vedriš 

        



    MARKO HORVAT 

    7. siječnja 1967. 
    V. Nazora 68, Ždala 

    Ovlašteni predstavnik naručitelja 
 
 

Temeljem članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne 

novine" broj 90/11), upozoren na materijalnu i kaznenu odgovornost u 

odnosu na točnost danih podataka, dajem sljedeću 

 

IZJAVU 

 

Izjavljujem da kao ovlašteni predstavnik naručitelja: 

 

- obavljam upravljačke poslove u tvrtki FLAMINGO ugostiteljstvo, 

trgovina i poljoprivreda, V. Nazora 68, Ždala, kao vlasnik obrta. 

- U istom obrtu vlasnik sam poslovnog udjela, odnosno u kapitalu s 

više od 0,5%. 

Sukladno navedenome, sa gore navedenim gospodarskim subjektom 

naručitelj Općina Gola, ne smije sklapati Ugovor o javnoj nabavi. 

 

 

U Goli, 15. siječnja 2013. 

 

                                                                   Podnositelj izjave: 

                                                                       Marko Horvat       
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