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Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац 

 

 

ИЗЈАВА О ОДСУСТВУ СУКОБА ИНТЕРЕСА 
 

 
На пснпву члана 54. став 10. Закпна п јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012 
и 68/2015) и Решеоа п пбразпваоу кпмисије за јавну набавку дпбарау ппступку јавне 
набавке мале вреднпсти, материјал за пбразпваое, пп партијама,ЈНМВ бр. 
1.1.3/2016, бр.____пд____.2016. гпдине, а у вези са чланпм 29. Закпна п јавним 
набавкама, чланпви и заменици чланпва кпмисије за предметну јавну набавку пвпм 
изјавпм пптврђују следеће:  
 
- да не ппстпји пднпс између чланпва кпмисије, пднпснп оихпвих заменика и 
пптенцијалних ппнуђача/ппднпсипца пријава кпји мпже утицати на непристраснпст 
наручипца при дпнпшеоу пдлуке у ппступку јавне набавке;  

- да чланпви кпмисије, пднпснп оихпви заменици или са оима ппвезана лица не 
учествују у управљаоу пптенцијалних ппнуђача/ппднпсипца пријава;  

- да чланпви кпмисије, пднпснп оихпви заменици или са оима ппвезана лица не 
ппседују више пд 1% удела, пднпснп акција пптенцијалних ппнуђача/ппднпсипца 
пријава  

- да чланпви кпмисије, пднпснп оихпви заменици или са оима ппвезана лица нису 
заппслена или раднп ангажпвана кпд пптенцијалних ппнуђача/ппднпсипца пријава или 
са оима ппслпвнп ппвезани.  
 
Ппд ппвезаним лицима у смислу пве изјаве, а у складу са чланпм 3. став 1.тачка 11) 
Закпна п јавним набавкама, сматрају се: супружници, ванбрачни партнери, крвни 
српдници у правпј линији, крвни српдници у ппбпчнпј линији закључнп са трећим 
степенпм српдства, српдници пп тазбини дп другпг степена српдства, усвпјилац и 
усвпјеник, лица између кпјих је извршен пренпс управљачких права и лица кпја су 
ппвезана у смислу закпна кпјим се уређује ппрез на дпбит правних лица.  
 

У Крагујевцу, дана__.08.2016. гпдине, изјављујемп ппд пунпм материјалнпм  и 

кривичнпм пдгпвпрнпшћу да нисмп у сукпбу интереса нити смп ппвезана лица у смислу 

наведених пдредби Закпна п јавним набавкама. 

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:  

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ                                                                  СВОЈЕРУЧНИ ПОТПИС 

1. Слађана Ратинац________________________________ 

2. Зечевић Славкп________________________________ 

3. Шаптпвић Мерима     ________________________________ 
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ЗАМЕНИЦИ: 

 

Јасмина Маркпвић________________________________ 

Алекса Бпгићевић        ________________________________ 

Јелена Тпдпрпвић           ________________________________ 

 

*НАПОМЕНА:Укпликп чланпви кпмисије сматрају да мпгу бити у сукпбу интереса или 

укпликп у тпку ппступка јавне набавке сазнају да мпгу дпћи у сукпб интереса, чланпви 

кпмисије п тпме без пдлагаоа пбавештавају прган кпји је дпнеп решеое, а кпји предузима 

пптребне мере какп не би дпшлп дп штетних ппследица у даљем тпку ппступка јавне 

набавке. 


