REPUBLIKA HRVATSKA
Povjerenstvo za odlučivanje
o sukobu interesa

Broj: SI-258/13
Zagreb 25. rujna 2013.
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na
temelju članka 39. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj
26/11., 12/12., 126/12. i 48/11. – pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu ZSSI), u
predmetu dužnosnika Dragutina Ulame, općinskog načelnika Općine Kumrovec, na 26.
sjednici održanoj 25. rujna 2013. godine donosi sljedeću
ODLUKU
1. Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnika
Dragutina Ulame, općinskog načelnika Općine Kumrovec, u mandatu 2009. –
2013., te u mandatu 2013. – 2017., zbog povrede članka 14. stavka 1. ZSSI-a, koja
proizlazi iz istovremenog obnašanja navedene dužnosti i obavljanja poslova
upravljanja u obrtu Zajednička zanatska radnja „DUNI“ ljevaonica obojenih
metala – Dragutin Ulama i Nikola Ulama, Josipa Broza 50, Kumrovec.
2. Poziva se Dragutin Ulama da u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke
dostavi Povjerenstvu očitovanje na navode iz obrazloženja ove odluke.

Obrazloženje
Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 43. ZSSI-a propisano je da su gradonačelnici,
općinski načelnici i njihovi zamjenici dužnosnici u smislu odredbi navedenog zakona, stoga je
i Dragutin Ulama, općinski načelnik Općine Kumrovec, obvezan postupati sukladno
odredbama ZSSI-a.
Člankom 39. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da Povjerenstvo može pokrenuti
postupak iz svoje nadležnosti na temelju svoje odluke povodom vjerodostojne, osnovane i
neanonimne prijave ili u slučajevima kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa
dužnosnika. Povjerenstvo je na temelju saznanja o mogućem sukobu interesa dužnosnika
Dragutina Ulame formiralo spis predmeta koji je kroz knjige ulazne pošte proveden pod
poslovnim brojem 711-U-3655-SI-258/13 dana 20. rujna 2013.g., koji se nadalje vodi pod
brojem SI-258/13.

Republika Hrvatska, Ul. Kneza Mutimira 5, 10 000 Zagreb, Tel: ++385/1/5559 527, Fax: ++ 385/1/5559 407
e-mail: info@sukobinteresa.hr, OIB 60383416394

Povjerenstvo je izvršilo uvid u izvješće o imovinskom stanju dužnosnika, kojeg je
dužnosnik Dragutin Ulama podnio Povjerenstvu dana 20. svibnja 2011.g., povodom
obnašanja dužnosti općinskog načelnika Općine Kumrovec u mandatu 2009. – 2013.g. U
navedenom izvješću dužnosnik je pod „Podaci o drugim poslovima dužnosnika – Poslovi koje
je dužnosnik obavljao ili obavlja“ naveo da je u razdoblju od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca
2010. obavljao funkciju suvlasnika – direktora u ZZR „DUNI“ LJEVAONICA
KUMROVEC, za što su mu je isplaćeni neto primici na godišnjoj razini u iznosu od
72.000,00 kn.
Povjerenstvo je izvršilo uvid i u izvješće o imovinskom stanju dužnosnika kojeg je
dužnosnik podnio Povjerenstvu dana 21. lipnja 2013.g., povodom početka mandata općinskog
načelnika Općine Kumrovec. U izvješću je pod „Podaci o drugim poslovima dužnosnika –
Poslovi koje je dužnosnik obavljao ili obavlja“ navedeno da je dužnosnik u razdoblju od 1.
siječnja 2013. do 31. prosinca 2013.g. bio suvlasnik u ZZR „DUNI“ LJEVAONICA
KUMROVEC, za što je primio neto primitke na godišnjoj razini u iznosu od 72.000,00 kn.
Uvidom u obrtni registar Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji,
Povjerenstvo je utvrdilo da je pod MBO: 90044444 upisan obrt naziva: Zajednička zanatska
radnja „DUNI“ ljevaonica obojenih metala – Dragutin Ulama i Nikola Ulama, Josipa Broza
50, Kumrovec (u daljnjem tekstu: ZZR DUNI). U podacima o vlasnicima upisani su Ulama
Drgutin, OIB: 83178881967, i Ulama Nikola, OIB: 29539327503.
Člankom 14. stavkom 1. ZSSI-a, propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi
upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno
nadzornih odbora izvanproračunskih fondova niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim
subjektima. Poslovni subjekti u smislu ZSSI-a su trgovačka društva, ustanove i druge pravne
osobe te drugi subjekti poslovnih odnosa kao što su trgovci pojedinci, obrtnici i nositelji
samostalnih djelatnosti te nositelji i članovi drugih poslovnih subjekata osnovanih na temelju
zakona (članak 4. stavak 4. ZSSI-a).
Člankom 17. stavkom 1. ZSSI-a, propisano je da poslovni subjekt u kojem dužnosnik
ima 0,5% ili više udjela u vlasništvu (kapitalu) ne može stupiti u poslovni odnos s tijelom
javne vlasti u kojem dužnosnik obnaša dužnost niti smije biti član zajednice ponuditelja ili
podisporučitelj u tom poslovnom odnosu. Člankom 20. stavkom 3. ZSSI-a propisano je da
obveze koje za dužnosnika proizlaze iz članka 14. i 17. ZSSI-a počinju danom stupanja na
dužnost i traju dvanaest mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti
U postupku pred Povjerenstvom potrebno je utvrditi vremensko razdoblje u kojem je
dužnosnik Dragutin Ulama istovremeno uz obnašanje dužnosti općinskog načelnika Općine
Kumrovec obavljao i poslove upravljanja u poslovnom subjektu ZZR DUNI te sveukupan
iznos prihoda koje po ovoj osnovi ostvaruje, te da li je navedeni obrt stupao u poslovni odnos
s Općinom Kumrovec.
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Poziva se dužnosnik Dragutin Ulama da sukladno članku 39. stavku 3. ZSSI-a, u roku
od 15 dana od dana primitka ove odluke, dostavi Povjerenstvu očitovanje u odnosu na razloge
pokretanja ovog postupka, kao i odgovarajuću dokumentaciju.
Od Općine Kumrovec zatražit će se očitovanje o eventualnom stupanju u poslovni
odnos s Zajednička zanatska radnja „DUNI“ ljevaonica obojenih metala – Dragutin Ulama i
Nikola Ulama, u razdoblju u kojem je dužnosnik Dragutin Ulama obnašao dužnost općinskog
načelnika Općine Kumrovec.
Slijedom svega gore navedenog, Povjerenstvo je donijelo odluku kao što je navedeno u
izreci ovog akta. Na temelju članka 39.stavka 7. ZSSI-a ova odluka će biti objavljena na Internet
stranici Povjerenstva.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur.
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