
DJEČJI VRTIĆ
— SUŠAK —

Tel: ++385 51 499 021, ++385 51 499 020,
Braće Stipčić 32, 51000 Rijeka

web: http://susak.rivrtici.hr, e-mail: susak(Qrivrtici.hr

Na temelju članka 80.st. 1. , a u svezis čl. 76. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine" broj
120/16 i 114/22), (dalje u tekstu: Zakon), kao članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak, dajem
slijedeću

IZJAVU

o nepostojanju sukoba interesa

/
Ja, AJ!A ciEJ kao članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak, potvrđujem
nepostojanje sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (,Narodne novine"broj
120/16 ), odnosno nepostojanje izravnogiii neizravnog, financijskog, gospodarskog ili bilo kojeg
drugog osobnog interesa koji bi se mogao smatrati štetnim za moju nepristranost i neovisnost u
okviru postupka javne nabave, te pod materijalnom kaznenom odgovornošču izjavljujem da:

1. istovremeno s obavijanjem dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak ne obavljam
upravljačke poslove u nekom od gospodarskih subjekata;
2. nisam vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u
upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% te da se navedeno odnosii
na sa mnom povezane osobe u smisiu članka 77. Zakona.

U slučaju promjene obvezujem se ažurirati ovu izjavu bez odlaganja.

Rijeka, 27. siječnja 2023. godine N

[eustenjo/
Vlastoručni potpis



DJEČJI VRTIĆ
— SUŠAK —

Tel: ++385 51 499 021, ++385 51 499 020,
Braće Stipčić 32, 51000 Rijeka

web: http://susak.rivrtici.hr, e-mail: susak(Qrivrtici.hr

Na temelju članka 80.st. 1. , a u svezi s čl. 76. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine"broj
120/16 i 114/22), (dalje u tekstu: Zakon), kao članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak, dajem
slijedeću

IZJAVU

o nepostojanju sukoba interesa

Ja, f O iu kao članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak, potvrđujem
nepostojanje sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine"broj
120/16 ), odnosno nepostojanje izravnog iii neizravnog, financijskog, gospodarskogili bilo kojeg
drugog osobnog interesa koji bi se mogao smatrati štetnim za moju nepristranost i neovisnost u
okviru postupka javne nabave, te pod materijalnom kaznenom odgovornošču izjavljujem da:

1. istovremeno s obavijanjem dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak ne obavljam
upravljačke poslove u nekom od gospodarskih subjekata;
2. nisam vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u

upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% te da se navedeno odnosi i
na sa mnom povezane osobe u smisiu članka 77. Zakona.

U slučaju promjene obvezujemse ažurirati ovu izjavu bez odlaganja.

Rijeka, 27. siječnja 2023. godine

Vlastoručni/potpis



DJEČJI VRTIĆ
— SUŠAK —-

Tel: ++385 51 499 021, ++385 51 499 020,
BraćeStipčić 32, 51000 Rijeka

web: http://susak.rivrtici.hr, e-mail: susak(Qrivrtici.hr

Na temelju članka 80.st. 1. , a u svezis či. 76. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine"broj
120/16 i 114/22), (dalje u tekstu: Zakon), kao članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak, dajem
slijedeću

IZJAVU

o nepostojanju sukoba interesa

Ja,Os on Mont c Ves dole kao članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak, potvrđujem
nepostojanje sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine"broj
120/16 ), odnosno nepostojanje izravnogiii neizravnog, financijskog, gospodarskog ili bilo kojeg
drugog osobnog interesa koji bi se mogao smatrati štetnim za moju nepristranost i neovisnost u
okviru postupka javne nabave, te pod materijalnom kaznenom odgovornošču izjavljujem da:

1. istovremeno s obavijanjem dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak ne obavljam
upravljačke poslove u nekom od gospodarskih subjekata;
2. nisam vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u

upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% te da se navedeno odnosii
na sa mnom povezane osobe u smisiu članka 77. Zakona.

U slučaju promjene obvezujem se ažurirati ovu izjavu bez odlaganja.

Rijeka, 27. siječnja 2023. godine

Vlasteručni potpis



DJEČJI VRTIĆ
— SUŠAK —

Tel: ++385 51 499 021, ++385 51 499 020,
BraćeStipčić 32. 51000 Rijeka

web: http://susak.rivrtici.hr, e-mail: susak(Qrivrtici.hr

Na temelju članka 80.st. 1. , a u svezi s čl. 76. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine" broj
120/16 i 114/22), (dalje u tekstu: Zakon), kao članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak, dajem
slijedeću

IZJAVU

o nepostojanju sukoba interesa

Ja, UVIBICA JEO kao član Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak, potvrđujem
nepostojanje sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine"broj
120/16 ), odnosno nepostojanje izravnogiii neizravnog, financijskog, gospodarskog ili bilo kojeg
drugog osobnog interesa koji bi se mogao smatrati štetnim za moju nepristranost i neovisnost u
okviru postupka javne nabave, te pod materijalnom kaznenom odgovornošču izjavljujem da:

1. istovremeno s obavijanjem dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak ne obavljam
upravljačke poslove u nekom od gospodarskih subjekata;
2. nisam vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u
upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% te da se navedeno odnosii
na sa mnom povezane osobeu smisiu članka 77. Zakona.

U slučaju promjene obvezujem se ažurirati ovu izjavu bez odlaganja.

Rijeka, 27. siječnja 2023. godine

Juki Za
Vlastoručni potpis



DJEČJI VRTIĆ
SUŠAK —

Tel: ++385 51 499 021, ++385 51 499 020,
BraćeStipčić 32, 51000 Rijeka

web: http://susak.rivrtici.hr, e-mail: susak(Qrivrtici.hr

Na temelju članka 80.st. 1. , a u svezi s či. 76. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine"broj
120/16 i 114/22), (dalje u tekstu: Zakon), kao članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak, dajem
slijedeću

IZJAVU

o nepostojanju sukoba interesa

Ja, EEL DAEXI_ kao članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak, potvrđujem
nepostojanje sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine" broj
120/16 ), odnosno nepostojanje izravnogiii neizravnog, financijskog, gospodarskog ili bilo kojeg
drugog osobnog interesa koji bi se mogao smatrati štetnim za moju nepristranost i neovisnost u
okviru postupka javne nabave, te pod materijalnom kaznenom odgovornošču izjavljujem da:

1. istovremeno s obavijanjem dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak ne obavljam
upravljačke poslove u nekom od gospodarskih subjekata;
2. nisam vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u
upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% te da se navedeno odnosiina sa mnom povezane osobeu smisiu članka 77. Zakona.

U slučaju promjene obvezujem se ažurirati ovu izjavu bez odlaganja.

Rijeka, 27. siječnja 2023. godine

Vlastoručni potpis



Na temelju članaka 75. do 83. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine“, broj 120/16), dajem
sljedeću

IZJAVU
o nepostojanju sukoba interesa

kojom ja, Milena Vuletić, privremena ravnateljica Dječjeg vrtića Sušak, potvrđujem nepostojanje
sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine“, broj 120/16), odnosno
nepostojanje izravnog ili neizravnog, financijskog, gospodarskog ili bilo kojeg drugog osobnog
interesa koji bi se mogao smatrati štetnim za moju nepristranost i neovisnost u okviru postupaka
nabave.

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da:
- istovremeno s obavljanjem poslova ravnateljice Dječjeg vrtića Sušak ne obavljam upravljačke

poslove u nekom od gospodarskih subjekata;
- nisam vlasnica poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bih

sudjelovala u upravljanju odnosno u kapitalu nekog gospodarskog subjekta s više od 0,5 %,
a što se odnosi i na sa mnom povezane osobe u smislu članka 77. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne
novine“, broj 120/16).

U slučaju promjene okolnosti, obvezujem se ažurirati ovu Izjavu bez odlaganja.

Rijeka, 2. siječnja 2019. —
/

BREEESiCOREASMbM

Vlastoručni potpis



Na temelju članaka 75. do 83. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine“, broj 120/16), dajem
sljedeću

IZJAVU
o nepostojanju sukoba interesa

kojom ja, Milena Vuletić, ravnateljica Dječjeg vrtića Sušak, potvrđujem nepostojanje sukoba interesa
u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine“, broj 120/16), odnosno nepostojanje
izravnog ili neizravnog, financijskog, gospodarskog ili bilo kojeg drugog osobnog interesa koji bi se
mogao smatrati štetnim za moju nepristranost i neovisnost u okviru postupaka nabave.

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da:
-—istovremenos obavljanjem poslova ravnateljice Dječjeg vrtića Sušak ne obavljam upravljačke

poslove u nekom od gospodarskih subjekata;
- nisam vlasnica poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bih

sudjelovala u upravljanju odnosno u kapitalu nekog gospodarskog subjekta s više od 0,5 %,
a što se odnosi i na sa mnom povezane osobe u smislu članka 77. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne
novine“, broj 120/16).

U slučaju promjene okolnosti, obvezujem se ažurirati ovu Izjavu bez odlaganja.

Rijeka, 1. ožujka 2019. godine

Vlastoručnipotpis



Na temelju članaka 75. do 83. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine“, broj 120/16), dajem
sljedeću

IZJAVU
o nepostojanju sukoba interesa

kojom ja, Tajana Perčić, voditeljica financija Dječjeg vrtića Sušak, potvrđujem nepostojanje sukoba
interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine“, broj 120/16), odnosno
nepostojanje izravnog ili neizravnog, financijskog, gospodarskog ili bilo kojeg drugog osobnog
interesa koji bi se mogao smatrati štetnim za moju nepristranost i neovisnost u okviru postupaka
nabave.

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da:
- istovremeno s obavljanjem poslova voditeljice financija Dječjeg vrtića Sušak ne obavljam

upravljačke poslove u nekom od gospodarskih subjekata;
- nisam vlasnica poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bih

sudjelovala u upravljanju odnosno u kapitalu nekog gospodarskog subjekta s više od 0,5 %,
a što se odnosi i na sa mnom povezane osobe u smislu članka 77. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne
novine“, broj 120/16).

U slučaju promjene okolnosti, obvezujem se ažurirati ovu Izjavu bez odlaganja.

e 4Rijeka,2. siječnja 2019. godine m x.

Vlastoručni potpis



DJEČJI VRTIĆ
— SUŠAK —

Tel: ++385 51 499 021, ++385 51 499 020,
Braće Stipčić 32, 51000 Rijeka

web: http://susak.rivrtici.hr, e-mail: susak(&rivrtici.hr

Na temelju članka 80.st. 1. , a u svezis čl. 76. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine"broj
120/16.), (dalje u tekstu: Zakon), kao članica Upravnogvijeća Dječjeg vrtića Sušak, dajem slijedeću

IZJAVU
o nepostojanju sukoba interesa

Ja, Dalibor Šikić, tajnik Dječjeg vrtića More, potvrđujem nepostojanje sukoba interesa u smislu
članka 76. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine" broj 120/16 ), odnosno nepostojanje izravnog
iii neizravnog, financijskog, gospodarskog ili bilo kojeg drugog osobnog interesa koji bi se mogao
smatrati štetnim za moju nepristranost i neovisnost u okviru postupka javne nabave, te pod
materijalnom kaznenom odgovornošču izjavljujem da:

1. istovremeno s obavijanjem dužnosti tajnika Dječjeg vrtića Sušak ne obavljam upravljačke poslove
u nekom od gospodarskih subjekata;
2. nisam vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u
upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% te da se navedeno odnosii
na sa mnom povezane osobeu smisiu članka 77. Zakona.

U slučaju promjene obvezujem se ažurirati ovu izjavu bez odlaganja.

Rijeka, 24. veljače 2022. godine

Dalibor ŠikićRIO


