
IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA TEMELJEM ČLANKA 76. 
ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ BR. 120/2016) 

za čelnika tijela naručitelja / člana upravnog tijela naručitelja / člana nadzornog tijela naručitelja 
(članak 76. stavak 2. točka 1.) podnosim 

 

IZJAVU 
 

kojom ja, Marina Balen 
 

na dužnosti ravnateljice škole 
 

naručitelja Osnovne škole Mate Lovraka, Veliki Grđevac,  
Trg Mate Lovraka 11, 43270 Veliki Grđevac 

 
izjavljujem da kao privatna osoba  
 
1. istovremeno s obnašanjem dužnosti  
 
-  obavljam upravljačke poslove u sljedećim gospodarskim subjektima: 
 

 Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Matice hrvatske 
15, 43000 Bjelovar 

 3B j.d.o.o., Lovre Matačića 41, 43000 Bjelovar, 
 

te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, 
srodnici po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog 
stupnja, te posvojitelji ili posvojenici) kao privatne osobe  
 
-  ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskim subjektima. 
 
2. Izjavljujem da sam kao privatna osoba  
 
- vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u 
upravljanju odnosno kapitalu sljedećih gospodarskih s više od 0,5%: 
 

 3B j.d.o.o., Lovre Matačića 41, 43000 Bjelovar (100 % poslovni udjel), 
 
te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, 
srodnici po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog 
stupnja, te posvojitelji ili posvojenici) kao privatne osobe  
 
- nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u 
upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%. 
 
Stoga, s navedenim gospodarskim subjektima naručitelj Osnovna škola Mate Lovraka, Veliki 
Grđevac ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice 
ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju. 
 
Veliki Grđevac, 5. siječnja 2017. godine 
         
        Marina Balen, ravnateljica škole 
                   
               


