
ИЗЈАВА О ОДСУСТВУ СУКОБА ИНТЕРЕСА 

 

На основу члана 54. став 11. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник РС“ број 124/2012 у 

даљем тексту Закон ) и решење о образовању комисије за јавну набавку добара - Набавка 

хлеба и пецива  број  280 од 02.04.2015.године а у вези са чланом 29. Закона , чланови и 

заменици чланова комисије за предметну јавну набавку овом изјавом потврђује следеће : 

 -да непостоји однос између чланова комисије односно њихових заменика и 

потенцијалних понуђача који може утицатаи на непристрасност наручиоца при доношењу 

одлуке у поступку јавне набавке ; 

 - да чланови комисије , односно њихови заменици или са њима повезана лица не 

учествују у управљању потенцијалних понуђача ; 

 - да чланови комисије односно њихови заменици или са њима повезана лица не 

поседују од 1% удела , односно акција потенцијалних понуђача ; 

 - да чланови комисије , односно њихови заменици или са њима повезана лица нису 

запослена или радно ангажована код потенцијалних понуђача или са њима пословно 

повезани .  

 Под повезаним лицима у смислу ове изјаве а у складу са чланом 3. став 1. тачка 11. 

Закона , сматрају се супружници , ванбрачни партнери , крвни сродници у правој линији , 

крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства , сродници по 

тазбини до другог степена сродства , усвојилац и усвојеник , лица између којих је извршен 

пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез 

на добит правних лица . 

 

Чланови комисије за јавну набавку: 

 

1. Ковачевић Милица члан комисије                     _____________________         

            Јовић Радован  заменик члана                            _____________________ 

2. Гвозденовић Дејана члан комисије                   _____________________ 

Дељанин Снежана заменик члана                     _____________________ 

3. Бакић Весна члан комисије                                _____________________ 

Илић Радмила   заменик члана                           _____________________ 

4. Ђорђевић Зоран члан комисије                          _____________________ 

Најдановић Данка заменик члана                      _____________________ 

5. Мићуновић Игор члан  комисије                       _____________________ 

Петровић Оливера члан комисије                      _____________________ 

    

 

У Куршумлији 

Дана  02.04.2015.године                                               

 


