
      KOMUNALAC d.o.o. 

      43290 Grubišno Polje 
  Ivana Nepomuka Jemršića 37c     

         Javni naručitelj 

 

IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU 

ČLANKA  80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ BR. 120/16) 

za čelnika tijela naručitelja / člana upravnog tijela naručitelja / člana nadzornog tijela 

naručitelja (članak 76. stavak 1. točka 1. i točka 2.  i članak 76. stavak 2. točka1.) 

IZJAVA 

kojom ja, Ivica Ahac na dužnosti– direktora KOMUNALCA d.o.o.. 

izjavljujem da kao privatna osoba  

1. istovremeno s obnašanjem dužnosti  

-  ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskim subjektima  

ili 

-  obavljam upravljačke poslove u sljedećim gospodarskim subjektima: 

te da sa mnom povezane osobe, srodnici po krvi u  pravoj liniji ili u pobočnoj 
liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, bračni i 
izvanbračni drug bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelji ili posvojenici 
kao privatne osobe 

-  ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskim subjektima  

ili 

- obavljaju upravljačke poslove u sljedećim gospodarskim subjektima: 
1. Frizerski salon „Ljiljana“ Trg Kralja Tomislava 12, Veliki Zdenci 

2. Obrt Metal Herceg, Mate Lovraka 7, Veliki Zdenci 7 

3. OPG Miroslav Ahac, Grbavac 63 

2.  

- nisam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi 
sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% 

ili 

- sam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih 
sudjelujem u upravljanju odnosno kapitalu sljedećih gospodarskih s više od 0,5%: 



______________________________________________   [naziv i adresa 
trgovačkog društva] 

te da sa mnom povezane osobe, srodnici po krvi u  pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do 
četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, bračni i izvanbračni drug bez 
obzira na to je li brak prestao, 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% 

ili 

- su vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju 
u upravljanju odnosno kapitalu sljedećih gospodarskih subjekata s više od 0,5%1: 

____________________________ [naziv i adresa trgovačkog društva] 

stoga  

 

s navedenim gospodarskim subjektima naručitelj: KOMUNALAC d.o.o. ne smije 
sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice 
ponuditelja ili podugovaratelja odabranom ponuditelju. 

 

 

Datum  5. svibnja 2022.                                

 

 

                                                                                         ___________________ 

            potpis 

 

 

 

 
1 Sukob interesa ne odnosi se na gospodarske subjekte u kojima je poslovne udjele, dionice odnosno druga prava 
povezana osoba stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost 
predstavnika naručitelja s kojim je povezana. Stoga ih u tom slučaju nije potrebno navoditi u ovoj izjavi. 

 


