
 

_________________ 

(Име и презиме) 

_________________ 

(удружењe) 

_________________ 

(Адреса становања) 

 

ИЗЈАВА 

о одсуству сукоба интереса за чланове удружења корисника средстава Јавног 

конкурса за финансирање посебног програма из области спорта – спречавање    

негативних појава у спорту на   територији Градске општине Вождовац за 2019.  

 

Ја, _____________________ под кривичном и материјалном одговорношћу 

изјављујем да ћу предузети све потребне мере у циљу избегавања сукоба интереса 

приликом коришћења наменских средстава, лично нисам, нити су чланови моје породице 

у ситуацији у којој је непристрасно извршење уговорних обавеза било ког лица везаног 

Уговором угрожено због прилике да то лице својом одлуком или другим активностима 

учини погодност себи или са њим повезаним лицима (чланови породице: супружник или 

ванбрачни партнер, дете или родитељ), запосленом, члану удружења, а на штету јавног 

интереса и то у случају породичне повезаности, економских интереса или другог 

заједничког интереса са тим лицем, као и да немам никакав имовински интерес у односу 

на финансирање програма/пројекта удружења/организације цивилног друштва.  

У случају да у раду дођем до сазнања да бих могао да се нађем у сукобу интереса, 

одмах ћу о томе обавестити Општину Вождовац  и у потпуности прихватити став који о 

мом могућем сукобу интереса заузме Комисија за спровођење поступка конкурса за 

финансирање програма/пројеката удружења 

На основу обавештења удружења/организације цивилног друштва сваки сукоб 

интереса надлежни орган посебно разматра и може од удружења затражити сва потребна 

обавештења и документацију.  

У случају утврђеног постојања сукоба интереса у спровођењу уговора, надлежни 

орган ће затражити од удружења да без одлагања, а најкасније у року од 30 дана, предузме 

одговарајуће мере. 

Такође изјављујем да са моје стране не постоје лични интереси који могу утицати 

на непристрасност рада удружења/организација цивилног друштва, чији сам члан. У 

вршењу дужности поступаћу часно, поштено, савесно, одговорно и непристрасно и чуваћу 

лични кредибилитет и достојанство дужности која ми је поверена од стране 

удружења/организација цивилног друштва за реализацију програма/пројеката.  

Ову изјаву дајем у складу са начином коришћења додељених средстава из буџета 

Општине за реализацију програма/пројекта _____________________________________. 

 

Вождовац , _______2019. године 

 

__________________ 

             ПОТПИС 


