
                                                 

 

 
                                                                                                                         
                  REPUBLIKA  HRVATSKA 

                  Povjerenstvo za odlučivanje  
                          o sukobu interesa 

 

 

Ur.broj: 
  

Republika Hrvatska, Ul. Kneza Mutimira 5, 10 000 Zagreb, Tel: ++385/1/5559 527, Fax: ++ 385/1/5559 407 

www.sukobinteresa.hr , e-mail: info@sukobinteresa.hr, OIB   60383416394  

Broj: M-242/13 

Zagreb, 16. listopada 2013. 

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na temelju 

članka 30. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa ( „Narodne novine“ 

broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13. – pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu: ZSSI), na 

zahtjev dužnosnika Damira Beloševića, općinskog načelnika Općine Đurmanec za 

davanjem mišljenja Povjerenstva, na 28. sjednici održanoj 16. listopada 2013. godine, daje 

sljedeće: 

MIŠLJENJE 

 

I. U svrhu sprječavanja potencijalnog sukoba interesa, upućuje se dužnosnik 

Damir Belošević, općinski načelnik Općine Đurmanec da za sklapanje 

ugovora o izvođenju radova na izgradnji školske sportske dvorane u 

Đurmancu – 4. etapa, između Općine Đurmanec i zajednice ponuditelja 

Krakom gradnja d.o.o. i Ptimont-mart d.o.o., ovlasti svog zamjenika. 

 

II. Upućuje se dužnosnik Damir Belošević da se izuzme od svakog, pa i 

posrednog sudjelovanja u nadzoru nad provedbom ugovora iz točke I. ove 

izreke. 

Obrazloženje 

 

Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je Damir Belošević, općinski 

načelnik Općine Đurmanec. U knjigama ulazne pošte zahtjev je zaprimljen pod poslovnim 

brojem 711-U-3826-M-242/13, dana 1. listopada 2013. godine, povodom kojeg se vodi 

predmet pod brojem M-242/13.  

 

Člankom 3. stavkom 1. točkom 43. ZSSI-a, propisano je da su općinski načelnici i 

njihovi zamjenici dužnosnici u smislu navedenog Zakona. Člankom 6. stavkom 1. i stavkom 

2. ZSSI-a, propisano je da su dužnosnici dužni u slučaju dvojbe je li neko ponašanje u skladu 

s načelima javnih dužnosti zatražiti mišljenje Povjerenstva koje je potom dužno na zahtjev 

dužnosnika dati obrazloženo mišljenje u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.  

 Dužnosnik u zahtjevu navodi da je dana 2. lipnja 2013. godine izabran za općinskog 

načelnika Općine Đurmanec te da navedenu dužnost obnaša kao volonter, u polovini radnog 

vremena dok je u drugoj polovini radnog vremena zaposlen u trgovačkom društvu Krakom 

d.o.o., Krapina.  
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Dužnosnik nadalje navodi da je kao odgovorna osoba Općine Đurmanec dana 25. 

srpnja 2013. godine donio odluku o početku postupka javne nabave za obavljanje radova na 

izgradnji 4. etape školske sportske dvorane u Općini Đurmanec te je imenovao stručno 

povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave. Predmet nadmetanja bila je javna nabava na 

izgradnji dvodijelne školske sportske dvorane u Đurmancu, u otvorenom postupku javne 

nabave za nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o izvođenju radova s jednim 

gospodarskim subjektom na temelju članaka 25. i 31. Zakona o javnoj nabavi („Narodne 

novine“, broj 90/11. i 83/13.). Kao ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku javne nabave 

imenovani su: Miro Pavić, Jezerišće 23, Đurmanec, Upravni odjel Općine Duranec i Ksenija 

Petek-Belošević, Đurmanec 78, Đurmanec.  

 

Dužnosnik navodi da je u provedenom postupku javne nabave stručno povjerenstvo za 

provedbu tog postupka najpovoljnijom ocijenilo ponudu zajednice ponuditelja Krakom-

gradnja d.o.o., Krapina, Gajeva 20, OIB 13524605273 i Ptimont-mart d.o.o., Lepajci, D. 

Šemnica 120, OIB: 22817626859, sa cijenom ponude od 1.623.336,00 kuna (bez PDV-a), 

odnosno ukupnom cijenom ponude od 2.029.170,00 kuna (sa PDV-om). Do isteka roka za 

dostavu ponude pristiglo je 6 ponuda. Sve pristigle ponude ocijenjene su kao prihvatljive, 

budući da su udovoljile svim uvjetima traženim u dokumentaciji te se financijski nalaze 

unutar procijenjene vrijednosti nabave. Ponuda navedene zajednice ponuditelja ocijenjena je 

kao najpovoljnija budući da je udovolila svim uvjetima traženim u natječajnoj dokumentaciji, 

financijski se nalazi unutar procijenjene vrijednosti nabave te je prema kriteriju najniže cijene 

ocijenjena najpovoljnijom. U zahtjevu se nadalje navodi da je Odluka o odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja dostavljena svim ponuditeljima dana 9. rujna 2013. godine te bi se 

nakon proteka roka mirovanja od 10 dana od dana dostave odluke ponuditeljima, trebalo 

pristupiti sklapanju ugovora.  

 

Obzirom na okolnosti koje se navode u predmetu koji se vodi pred Povjerenstvom pod 

brojem M-103/13, dužnosnik moli za mišljenje Povjerenstva može li kao odgovorna osoba 

Općine Đurmanec potpisati predmetni ugovor kako ne bi došlo do potencijalnog sukoba 

interesa. Dužnosnik napominje da niti u svojstvu općinskog načelnika, niti u svojstvu 

zaposlenika trgovačkog društva Krakom d.o.o. nije sudjelovao u postupku javne nabave, a u 

privitku zahtjeva dostavlja kompletnu dokumentaciju o provedenom postupku javne nabave. 

 

Povjerenstvo je izvršilo uvid u dopis kojeg je dužnosnik Damir Belošević uputio 

Povjerenstvu dana 8. kolovoza 2013. godine, a koji prileži spisu predmeta koji se vodi pod 

brojem M-103/13 te iz istog utvrdilo da dužnosnik sukladno ugovoru o radu u trgovačkom 

društvu Krakom d.o.o. obavlja poslove radnog mjesta rukovoditelja ekonomskih i općih 

poslova. Dužnosnik je također dostavio opis poslova i radnih zadataka za navedeno radno 

mjesto koji između ostalog obuhvaćaju i sudjelovanje u postupcima javne nabave roba i 

usluga.  
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 Uvidom u izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu Povjerenstvo je 

utvrdilo da je pod matičnim brojem subjekta 080266615, OIB 1880486885 upisano trgovačko 

društvo Krakom d.o.o., Krapina. U podacima o osnivačima/članovima društva upisani su 

Grad Krapina, Općina Đurmanec, Općina Jesenje, Općina Petrovsko i Općina Radoboj.  

 

U sudskom registru istog trgovačkog suda pod matičnim brojem subjekta 080702700, 

OIB 13524605273 upisano je trgovačko društvo Krakom-gradnja d.o.o., Krapina. U podacima 

o osnivačima/članovima tog društva upisano je trgovačko društvo Krakom d.o.o., kao jedini 

osnivač. 

 

U spisu predmeta prileži i pročišćeni tekst Društvenog ugovora o usklađenju sa 

Zakonom o trgovačkim društvima, trgovačkog društva Krakom d.o.o. U članku 8. navedenog 

Društvenog ugovora navodi se da Općina Đurmanec ima 6,43% udjela u vlasništvu 

navedenog trgovačkog društva. 

 

U dopisu kojeg je trgovačko društva Krakom d.o.o. uputilo Povjerenstvu dana 30. 

rujna 2013. godine navodi se da je društvo Krakom d.o.o. jedini osnivač i jedini član društva 

Krakom-gradnja d.o.o., koje za trgovačko društvo Krakom d.o.o. obavlja opće, 

knjigovodstvene, pravne i ostale poslove.  

 

Obzirom da je dužnosnik Damir Belošević zaposlen u trgovačkom društvu Krakom 

d.o.o., navedeno trgovačko društvo opravdano bi se moglo smatrati s dužnosnikom 

povezanom pravnom osobom. Privatni interesi dužnosnika proizlaze iz radnog odnosa u tom 

trgovačkom društvu. To trgovačko društvo jedini je osnivač trgovačkog društva Krakom-

gradnja d.o.o., koje obavlja opće, knjigovodstvene i pravne poslove za oba društva, stoga 

Povjerenstvo utvrđuje da u trgovačka društva Krakom d.o.o. i  Krakom-gradnja d.o.o., također 

interesno povezani poslovni subjekti.  

 

Povjerenstvo je izvršilo uvid i u dostavljenu dokumentaciju o provedenom postupku 

javne nabave predmet koje su radovi na izgradnji školske sportske dvorane u Đurmancu kojeg 

je raspisala Općina Đurmanec kao javni naručitelj. Povjerenstvo polazi od pretpostavke da je 

postupak javne nabave proveden u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“, 

broj 90/11. i 83/13.) kojim je propisana mogućnost žalbe nezadovoljne stranke Državnoj 

komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (u daljnjem tekstu: Državna komisija). Protiv 

odluke Državne komisije može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom. 

Zakonom o javnoj nabavi propisano je tijelo koje je nadležno za provođenje nadzora nad 

primjenom toga Zakona.  

 

Člankom 5. ZSSI-a propisana su načela djelovanja dužnosnika koja obvezuju 

dužnosnike da u obnašanju javnih dužnosti postupaju časno, pošteno, savjesno, odgovorno i 

nepristrano, čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te 

povjerenje građana.  
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Dužnosnici su osobno odgovorni za svoje djelovanje u obnašanju javnih dužnosti a 

obnašanje javne dužnosti ne smiju koristiti za osobni probitak ili probitak osobe koja je s 

njima povezana, niti smiju biti ni u kakvom odnosu ovisnosti prema osobama koje bi mogle 

utjecati na njihovu objektivnost. 

 

Člankom 7. ZSSI-a propisana su zabranjena djelovanja dužnosnika, te je u 

podstavcima g) i h) propisano da je dužnosnicima zabranjeno utjecati na dobivanje poslova ili 

ugovora o javnoj nabavi, kao i koristiti povlaštene informacije o djelovanju državnih tijela 

radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe. 

 

Obzirom da je u postupku javne nabave kao najpovoljniji ponuditelj izabrana 

zajednica ponuditelja čiji je član trgovačko društvo Krakom-gradnja d.o.o., za koje je u 

postupku donošenja mišljenja Povjerenstvo utvrdilo da predstavlja interesno povezanu pravnu 

osobu s trgovačkim društvom Krakom d.o.o., u kojem je dužnosnik Damir Belošević, 

općinski načelnik Općine Đurmence zaposlen, i to upravo na poslovima vezanim za postupke 

javne nabave, Povjerenstvo smatra da se dužnosnik Damir Belošević nalazi u potencijalnoj 

konfliktnoj poziciji odlučivanja, u kojoj bi njegovi privatni interesi koji proizlaze iz radnog 

odnosa u trgovačkom društvu Krakom d.o.o., mogli utjecati na njegovu nepristranost u 

obnašanju dužnosti općinskog načelnika.  

 

U cilju očuvanja vlastitog integriteta i povjerenja građana u tijela javne vlasti, 

dužnosnik Damir Belošević dužan je u svim situacijama u kojima izvršava ovlasti koje 

proizlaze iz obnašanja dužnosti općinskog načelnika Općine Đurmanec, a koje se odnose na 

trgovačko društvo u kojem je zaposlen, kao i na povezani poslovni subjekt, primjenjivati 

najviše standarde objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javne dužnosti.  

 

Stoga Povjerenstvo upućuje dužnosnika da se izuzme od potpisivanja ugovora o 

izvođenju radova između Općine Đurmanec i odabarne zajednice ponuditelja, već da za isto  

ovlasti svog zamjenika. Također se upućuje dužnosnik da se izuzme od svakog, pa i 

posrednog sudjelovanja u provedbi navedenog ugovora te da svog zamjenika ovlasti i na 

provođenje nadzora nad realizacijom potpisanog ugovora.  

 

Slijedom navedenog, Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga 

akta. Mišljenje će se dostaviti dužnosniku putem pošte te će biti objavljeno na Internet stranici 

Povjerenstva. 

 

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA 

Dalija Orešković, dipl.iur. 


