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 M-99/11  

Zagreb, 8. svibnja 2013.  

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, 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, u daljem tekstu: ZSSI) na upit 

Roberta Rabca, direktora trgovačkog društva Arhetip d.o.o., Poreč, postavljenog u 

odnosu na dužnosnika Edu Kosa, zamjenika gradonačelnika Grada Poreča na 13. 

sjednici, održanoj 8. svibnja 2013. godine, donijelo je sljedeći:  

 

ZAKLJUČAK 

 

Obustavlja se postupak donošenja mišljenja Povjerenstva. 

 

Obrazloženje 

 

 Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je Robert Rabac, direktor 

trgovačkog društva Arhetip d.o.o., Poreč. Zahtjev se odnosi na dužnosnika Edu Kosa, 

zamjenika gradonačelnika Grada Poreča. U knjigama ulazne pošte zahtjev je evidentiran pod 

poslovnim brojem 711-U-2284-01-M-99/11, dana 14. listopada 2011. godine, povodom kojeg 

se vodi predmet broj M-99/11.  

 

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 43. ZSSI-a, propisano je da su gradonačelnici, 

dužnosnici u smislu navedenog zakona. Člankom 6. stavkom 1. i stavkom 2. ZSSI-a, 

propisano je da su dužnosnici dužni u slučaju dvojbe da li je neko ponašanje u skladu s 

načelima javnih dužnosti zatražiti mišljenje Povjerenstva. 

 

U zahtjevu se u bitnome navodi da se trgovačko društvo Arhetip 21 d.o.o., Poreč bavi 

arhitektonskim i inženjerskim djelatnostima te da je u istom zaposleno 7 stručnih djelatnika, 

ovlaštenih arhitekata i inženjera građevinarstva. Dužnosnik mr.sc. Edo Kos, zamjenik 

gradonačelnika Grada Poreča ima 50% udjela u vlasništvu navedenog trgovačkog društva, a 

ujedno je i zaposlenik u tom društvu. Svoja upravljačka prava na temelju udjela u vlasništvu 

prenio je na povjerenika. Nadalje se u zahtjevu navode odredbe Zakona o prostornom 

uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.) kojima je uređeno 

financiranje izrade i odabir izrađivača provedbenih dokumenata prostornog uređenja, 

urbanističkih planova uređenje i detaljnih planova uređenja.  

 



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  

 

Člankom 59. stavkom 2. navedenog Zakona propisano je da se sredstva za izradu 

dokumenata prostornog uređenja osiguravaju iz sredstava državnog proračuna i proračuna 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te iz drugih izvora. Člankom 136. 

propisano je da troškove ili dio troškova potrebnih za izradu urbanističkog plana uređenja ili 

detaljnog plana uređenja te za uređenje građevinskog zemljišta može snositi vlasnik zemljišta 

kojem to uređenje koristi ili druga zainteresirana osoba koja s jedinicom lokalne samouprave 

sklopi ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta. Sklapanje ugovora o 

financiranju uređenja građevinskog zemljišta ne isključuje primjenu posebnih propisa o javnoj 

nabavi. Iznimno, ako se urbaništički plan uređenja ili detaljni plan uređenja odnosi na 

zemljište u vlasništvu jedne ili više osoba koje u cijelosti financiraju njegovu izradu, 

ugovorom o financiranju uređenja građevinskog zemljišta može se ugovoriti da izrađivača 

plana odabiru i izravno plaćaju te osobe.  

 

Od Povjerenstva se traži mišljenje može li trgovačko društvo Arhetip 21 d.o.o., Poreč 

pristupiti davanju ponuda, odnosno biti odabrano od vlasnika zemljišta, za izradu detaljnog 

urbanističkog plana uređenja ili detaljnog plana uređenja na području Grada Poreča kojeg u 

cijelosti financiraju vlasnici zemljišta na koje se dokument prostornog uređenje odnosi, a koje 

ponude se prikupljaju bez primjene posebnih propisa o javnoj nabavi, temeljem odredbe 

članka 136. Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Podnositelj zahtjeva još napominje da 

dužnosnik mr.sc. Edo Kos nije izravno uključen u poslove izrade urbanističkih planova 

uređenja i detaljnih planova uređenja, već su odgovorni voditelj izrade plana i drugi 

zaposlenici trgovačkog društva Arhetip d.o.o., Poreč. 

 

Odredbom članka 6. stavka 2. ZSSI-a, propisano je da će Povjerenstvo najkasnije u 

roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva dužnosnika, dati obrazloženo mišljenje da li je 

neko ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti.  

 

Povjerenstvo u razdoblju od primitka gore navedenog zahtjeva za donošenjem 

mišljenja pa do stupanja na dužnost članova Povjerenstva koji su izabrani sukladno 

odredbama ZSSI-a, odnosno do dana 11.02.2013. godine, nije djelovalo, stoga je Povjerenstvo 

zbog proteka roka iz članka 6. stavka 2. ZSSI-a, po stupanju na dužnost uputilo podnositelju 

zahtjeva dana 28.02.2013. godine, poziv da se očituje da li ostaje kod podnesenog zahtjeva, uz 

uputu da Povjerenstvo obavijesti o eventualnim promjenama koje su u međuvremenu mogle 

nastati a koje bi bile relevantne za donošenje pravilnog, zakonitog i meritornog mišljenja.  

 

Povjerenstvo je zaprimilo dopis trgovačkog društva Arhetip 21 d.o.o., Poreč, Broj: 3-

2013 od 23. travnja 2013. godine, zaprimljen u knjigama ulazne pošte Povjerenstva, pod 

brojem 711-U-673-M-99-11-13, dana 24. travnja 2013. godine, u kojem se podnositelj 

zahtjeva Robert Rabac, član uprave društva Arhetip d.o.o., Poreč očitovao da odustaje od 

podnesenog zahtjeva.  
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Slijedom navedenog, Povjerenstvo je donijelo zaključak o obustavi postupka 

donošenja mišljenja.  

 

U svrhu provođenja edukacije dužnosnika u pitanjima sukoba interesa i preventivnog 

djelovanja u budućim sličnim situacijama Povjerenstvo ističe da ukoliko je točna okolnost da 

je riječ o natječaju kojeg su u cijelosti financirali građani, vlasnici zemljišta te da su isti 

samostalno donijeli odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno da u donošenju 

odluke nije sudjelovao Grad Poreč,  kao i da u sklopu radnih zadataka iz radnog odnosa u 

trgovačkom društvu Arhetip 21 d.o.o., dužnosnik Edo Kos nije bio izravno uključen u bilo 

koji dio izrade ovog projekta, načelno ne bi bilo riječi o okolnostima koje su suprotne 

odredbama ZSSI-a.  

 

 

Predsjednica Povjerenstva  

Dalija Orešković 

 

 

 


