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Izjava o povjerljivosti i nepristranosti 

 
 

Ja, ovdje potpisani _______________, zaposlen na radnom mjestu_____________________ pri 
<umetnuti naziv regionalnog koordinatora > ovim putem izjavljujem da ću svoje radne zadatke u okviru 
svog statusa zaposlenika u tijelu s javnim ovlastima <umetnuti naziv regionalnog koordinatora> obavljati 
u potpunosti sukladno hrvatskom zakonodavstvu i drugim primjenjivim propisima koji određuju 
poslovanje navedenog tijela. 
 
Također izjavljujem da ću sve podatke i dokumente koji su mi dostupni držati pohranjene i u tajnosti kroz 
svoje sudjelovanje u aktivnostima <umetnuti naziv regionalnog koordinatora > i da takve podatke neću 
odavati kako bih njima priskrbio bilo kakav oblik koristi pravnim i/ili fizičkim osobama. 
 
Potvrđujem da ću zadržati poslovnu tajnu za vrijeme svojeg zaposlenja u <umetnuti naziv regionalnog 
koordinatora >, ali i po završetku istoga i da neću podatke koje sam stekao tijekom svojeg zaposlenja 
koristiti na način kojim bih nekoga mogao stavljati u neopravdano povlašteni položaj. 
 
Potvrđujem da razumijem sve procedure poslovanja <umetnuti naziv regionalnog koordinatora >, 
posebice one koje se odnose na obavljanje poslova od općeg gospodarskog interesa, kao i da sam u 
potpunosti upoznat i razumijem sve radne zadatke koji proizlaze iz opisa posla svojeg radnog mjesta, a 
posebice komponentu rada za opći gospodarski interes.  
 
Prihvaćam da sam obvezan/na prijaviti sve poslovne i osobne odnose s osobama kojima na bilo koji način 
mogu pogodovati prilikom obavljanja svojeg posla, bilo kroz mogućnost osiguravanja financijskih koristi 
ili bilo kakvih drugih materijalnih ili nematerijalnih koristi i da to isto moram primijeniti na povezane 
osobe . Razumijem da se u ovom smislu pojam povezane osobe odnosi na članove svoje obitelji, 
supružnika (kao i životnog partnera) i uzdržavane osobe (osobe koje primaju više od polovice njihove 
financijske potpore od mene), kao i roditelje, braću i sestre te da i za njih moram prijaviti poslovne i 
osobne odnose s osobama koje bi mogle od mojeg posla imati korist i/ili povlastice.  
 
Prilikom prijave bilo svoje ili povezanosti članova svoje obitelji nadređenoj osobi, razumijem da će ista 
procijeniti je li potrebno moje udaljavanje s određenog radnog zadatka gdje je moguć sukob interesa ili 
se moj rad na tom zadatku može nesmetano nastaviti uz određena jamstva nepristranosti.   
 

 
Ime i prezime: ________________________              Potpis:___________________________ 
 
Radno mjesto:________________________              Datum:___________________________ 
 
 
 
/označiti odgovarajuće polje / 
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Ovim putem izjavljujem da ja i povezane osobe nemamo nikakve odnose s osobama koje bi mogle od 
mojeg posla u (naziv RK) imati bilo kakve materijalne ili nematerijalne koristi.  

ILI 

U privitku dostavljam popis osoba (fizičkih i/ili pravnih) s kojima sam u osobnim i/ili poslovnim 
odnosima, a koje bi od mojeg posla mogle imati bilo kakve materijalne ili nematerijalne koristi: 

[popis] 
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