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Predmet: Obveza iz članka 5.c Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) 

   - sprječavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave 
 
Člankom 5.c Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) utvrĎeno je da: 
 
„1. Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa gospodarskim subjektom ako čelnik 
tijela ili član upravnog ili nadzornog tijela naručitelja istodobno: 
- obavlja upravljačke poslove u tom gospodarskom subjektu, ili 
- je vlasnik poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, 
odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 20%. 
2. Ugovor o javnoj nabavi sklopljen protivno odredbi stavka I. ovog članka ništetan je. 
3. Naručitelj je obvezan na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih 
subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu stavka I. ovog članka. 
4. Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na ugovore o javnoj nabavi na koje se ovaj Zakon ne 
primjenjuje“. 
 
Sukladno navedenome, a temeljem danih izjava utvrĎuje se da: 
 
- Prof.dr.sc. Damir Boras, predsjednik Upravnog vijeća 
- prof.dr.sc. Draženka Blaži, članica Upravnog vijeća 
- Suzana Hitrec, članica Upravnog vijeća;  
- prof.dr.sc. Antonije Dulčić, član Upravnog vijeća; 
- prof.dr.sc. Hrvoje Kraljević, član Upravnog vijeća; 
- Ivanka Roksandić, članica  Upravnog vijeća; 
- prof.dr.sc. Ilija Živković, član Upravnog vijeća; u ovom trenutku istovremeno: 
 
- ne obavljaju upravljačke poslove u niti jednom gospodarskom subjektu niti su imatelji poslovnog 
udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju, odnosno kapitalu s više 
20% niti u jednom gospodarskom subjektu s kojim Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje 
obrazovanja sklapa ugovore o javnoj nabavi roba, radova i usluga; 
 
Svaka promjena u svezi gore navedenoga, bit će ažurirana u skladu s eventualno nastalim 
promjenama i objavljena na mrežnim stranicama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje 
obrazovanja. 

 

 
 
Dostaviti: 
1. Članovima Upravnog vijeća  
2. Pismohrana, ovdje      
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