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Temeljem  članka 80. stavak

120/16) kao načelnik Općine Tordinci

 o 

Ovom Izjavom u okviru ovlasti predstavnika 
postupcima javne nabave izjavljujem 
izjavljujem da sam u sukobu interesa i sa mnom povezane osobe u smislu članka 77. 
javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektima:

- Landia d.o.o. Vukovarska ulica 27, 
- Poljoprivredna zadruga Torda

 
 Stoga se radi o postupanju sukladno članku 80. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, 
temeljem ove izjave na internetskim stranicama Općine Tordinci objavljuje obavijest da 
postoje gospodarski subjekti s kojima sam kao predstav
sa mnom povezane osobe u sukobu interesa u smislu članka 76. stavka 1. toga Zakona,  a koja 
obavijest, u slučaju promjene ima biti ažurirana bez odlaganja
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tavak 2. točka  1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 
kao načelnik Općine Tordinci dajem sljedeću: 

 
 

I Z J A V U  
o postojanju sukoba interesa 

 
Ovom Izjavom u okviru ovlasti predstavnika Općine Tordinci kao naručitelja u 

izjavljujem u smislu članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi  
izjavljujem da sam u sukobu interesa i sa mnom povezane osobe u smislu članka 77. 

, sa sljedećim gospodarskim subjektima: 

. Vukovarska ulica 27, Tordinci 
Poljoprivredna zadruga Torda  Vukovarska ulica 34, Tordinci 

Stoga se radi o postupanju sukladno članku 80. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, 
zjave na internetskim stranicama Općine Tordinci objavljuje obavijest da 

postoje gospodarski subjekti s kojima sam kao predstavnik Općine Tordinci kao naručitelja i 
sa mnom povezane osobe u sukobu interesa u smislu članka 76. stavka 1. toga Zakona,  a koja 
obavijest, u slučaju promjene ima biti ažurirana bez odlaganja. 

          Općinski načelnik
    Davor Adžić, dr. med. 

(Narodne novine br. 

Općine Tordinci kao naručitelja u 
Zakona o javnoj nabavi  

izjavljujem da sam u sukobu interesa i sa mnom povezane osobe u smislu članka 77. Zakona o 

Stoga se radi o postupanju sukladno članku 80. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, 
zjave na internetskim stranicama Općine Tordinci objavljuje obavijest da 

nik Općine Tordinci kao naručitelja i 
sa mnom povezane osobe u sukobu interesa u smislu članka 76. stavka 1. toga Zakona,  a koja 

Općinski načelnik 
Davor Adžić, dr. med. vet 


