IZJAVA O POSTOJANJU l NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA
76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI ("NARODNE NOVINE" BR. 120/2016)

za

čelnika

tijela

naručitelja

l člana upravnog tijela naručitelja l člana nadzornog tijela i

ovlaštenog predstavnika naručitelja

IZJAVA

kojom ja, Marta Žuvić, kao član Upravnog vijeća naručitelja Sveučilišne knjižnice Rijeka
izjavljujem da kao privatna osoba istovremeno s obnašanjem dužnosti člana Upravnog vijeća

-

obavlja~pravljačke poslove u gospodarskim subjektima

- jesam l~k poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih
bi sudjelov~u odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%;

stoga u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima
Sveučilišna knjižnica Rijeka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja,
člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

[datum i potpis]

IZJAVA O POSTOJANJU l NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA
76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI ("NARODNE NOVINE" BR. 120/2016)

za

čelnika

tijela

naručitelja

l člana upravnog tijela naručitelja l člana nadzornog tijela i

ovlaštenog predstavnika

naručitelja

IZJAVA

kojom ja, Sanja Barić, kao član Upravnog vijeća naručitelja Sveučilišne knjižnice Rijeka
izjavljujem da kao privatna osoba istovremeno s obnašanjem dužnosti člana Upravnog vijeća

- jesam!. nisam vlasn·
oslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi
sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%;

stoga u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima
Sveučilišna knjižnica Rijeka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja,
člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

[datum i potpis]
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IZJAVA O POSTOJANJU l NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA
76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI ("NARODNE NOVINE" BR.120/2016)

za

čelnika

tijela

naručitelja

l

člana

upravnog tijela

naručitelja

l

člana

nadzornog tijela i

ovlaštenog predstavnika naručitelja

IZJAVA

kojom ja, Marina V icelja Matijašić, kao član Upravnog vijeća naručitelja Sveučilišne knjižnice
Rijeka izjavljujem da kao privatna osoba istovremeno s obnašanjem dužnosti člana
Upravnog vijeća
- obavljam

/~pravljačke poslove u gospodarskim subjektima

- jesam ~~slovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi
sudjelova~nosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%;

stoga u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima
Sveučilišna knjižnica Rijeka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja,
člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

IZJAVA O POSTOJANJU l NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA
76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI {"NARODNE NOVINE" BR. 120/2016)
za

čelnika

tijela

naručitelja

l

člana

upravnog tijela

ovlaštenog predstavnika

naručitelja

l

člana

nadzornog tijela i

naručitelja

IZJAVA
kojom ja, Vito Balorda, kao član Upravnog vijeća naručitelja Sveučilišne knjižnice Rijeka
izjavljujem da kao privatna osoba istovremeno s obnašanjem dužnosti člana Upravnog vijeća
- obavljam l ne obavljam

upravljačke

poslove u gospodarskim subjektima

- j esam 1Gi"isam vl~ poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi
sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%;
stoga u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima
Sveučilišna knjižnica Rijeka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja,
člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

lCo.o2.2.02e.

V~·~~
[datum i potpis]

IZJAVA O POSTOJANJU l NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA
76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI ("NARODNE NOVINE" BR.120/2016)

za

čelnika

tijela

naručitelja

l

člana

upravnog tijela

ovlaštenog predstavnika

naručitelja

l

člana

nadzornog tijela i

naručitelja

IZJAVA

kojom ja, Patrizia Poščić, kao član Upravnog vijeća naručitelja Sveučilišne knjižnice Rijeka
izjavljujem da kao privatna osoba istovremeno s obnašanjem dužnosti člana Upravnog vijeća
- obavljam ~pravljačke poslove u gospodarskim subjektima
- jesam nisam vlasnik' oslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih
bi sudjelovao u uprav Janju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%;

stoga u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima
Sveučilišna knjižnica Rijeka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja,
člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).
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[datum i potpis]

IZJAVA O POSTOJANJU l NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA
76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI ("NARODNE NOVINE" BR. 12012016)

za

čelnika

tijela

naručitelja

l

člana

upravnog tijela

ovlaštenog predstavnika

naručitelja

l

člana

nadzornog tijela i

naručitelja

IZJAVA

kojom ja, Sandra Cuculić, kao član Upravnog vijeća naručitelja Sveučilišne knjižnice Rijeka
izjavljujem da kao privatna osoba istovremeno s obnašanjem dužnosti člana Upravnog vijeća
upravljačke

poslove u gospodarskim subjektima

- jesam l isam vlasni poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi
sudjelovao u uprav janju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%;

stoga u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima
Sveučilišna knjižnica Rijeka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja,
člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

[datum i potpis]

IZJAVA O POSTOJANJU l NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA
76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI ("NARODNE NOVINE" BR.120/2016)

za

čelnika

tijela

naručitelja

l

člana

upravnog tijela naručitelja l člana nadzornog tijela i

ovlaštenog predstavnika

naručitelja

IZJAVA

kojom ja, Sanja Heberling Dragičević, kao član Upravnog vijeća naručitelja Sveučilišne
knjižnice Rijeka izjavljujem da kao privatna osoba istovremeno s obnašanjem dužnosti člana
Upravnog vijeća
- obavljam ~ba~pravljačke poslove u gospodarskim subjektima
- jesam 6}iSam vlasnilb>oslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi
sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%;

stoga u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima
Sveučilišna knjižnica Rijeka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja,
člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

[datum i potpis]

