
SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA I
KORUPCIJE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Članak  76.  stavak  1.  Zakona  o  javnoj  nabavi  („Narodne
novine“,  broj  120/16.)  propisuje  da sukob interesa  između naručitelja  i
gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili
pružatelja  usluga  službe  nabave  koji  djeluje  u  ime  naručitelja,  koji  su
uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog
postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji
drugi  osobni  interes  koji  bi  se  mogao  smatrati  štetnim  za  njihovu
nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:

1. ako predstavnik naručitelja istodobno 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 toga gospodarskog subjekta s više od 0,5 %.

Odredba  članka  76.  stavka  1.  Zakona  o  javnoj  nabavi
(„Narodne novine“, broj 120/16.) primjenjuje se na odgovarajući način na
srodnike po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja,
srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez
obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike predstavnika
naručitelja  iz  članka  76.  stavka  2.  točke  1. Zakona  o  javnoj  nabavi
(„Narodne novine“, broj 120/16.).

Predstavnikom naručitelja  smatra  se  čelnik te  član upravnog,
upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja, član stručnog povjerenstva za
javnu nabavu,  druga osoba koja je  uključena u provedbu ili  koja može
utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave i osobe iz član-
ka 76. stavak 2. točke 1., 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novi-
ne“, broj 120/16.) kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime naruči-
telja.

Ugovori sklopljeni protivno navedenim odredbama su ništetni.



                  Svi naručitelji obvezni su na svojim internetskim stranicama
objaviti  popis  gospodarskih  subjekata  s  kojima  temeljem  navedenih
odredbi ne smiju sklapati ugovor o javnoj nabavi.

Na temelju dostavljenih Izjava o postojanju sukoba interesa
iz članka 80. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“,
broj 120/16.), Općina Podgorač sukladno članku 80. stavak 2. točka 1.
Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) ovim putem
objavljuje Popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije  sklapati
ugovor o javnoj nabavi:

1. „Đanić – obrt za tradicionalnu proizvodnju i poljoprivre-
du“ Podgorač, P. Preradovića 3.


