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Broj: SI-65/13 

 

Zagreb, 22. svibnja 2013. 

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), temeljem 

odredbe članka 39. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 

26/11, 12/12 i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, „Narodne novine“ broj 126/12 te 

48/13 – pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu ZSSI), u predmetu dužnosnika Gorana 

Buića, općinskog načelnika Općine Medulin, na svojoj 15. sjednici, održanoj 22. svibnja 

2013. donosi sljedeću  

 

ODLUKU 

 

1. Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa u odnosu na Gorana Buića, 

općinskog načelnika Općine Medulin. 

2. Nalaže se dužnosniku Goranu Buiću da u roku od 15 dana od dana primitka ove 

odluke dostavi Povjerenstvu svoje pisano očitovanje na navode iz obrazloženja. 

 

Obrazloženje 

 

Člankom 3. stavak 1. točka 43. ZSSI-a, propisano je da su općinski načelnici 

dužnosnici u smislu navedenog zakona te je stoga dužnosnik Goran Buić kao općinski 

načelnik Općine Medulin dužan postupati sukladno odredbama navedenog zakona.  

 

Odredbom članka 39. stavak 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 zaprimilo prijavu o mogućem sukobu interesa u odnosu na dužnosnika 

Gorana Buića, općinskog načelnika Općine Medulin, evidentiranu u knjigama ulazne pošte pod 

brojem 711-U-660-SI-65/13 dana 23.travnja.2013.g., povodom koje se vodi predmet SI-65/13. 

 

U predmetnoj prijavi se u bitnom navodi da je dužnosnik Goran Buić član nadzornog 

odbora trgovačkog društva Albanež d.o.o. 

Člankom 14. stavak 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. 
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Povjerenstvo je po službenoj dužnosti pribavilo relevantnu dokumentaciju potrebnu za 

preispitivanje osnovanosti predmetne prijave sukoba interesa.  

 

Uvidom u podatke Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, Povjerenstvo je 

utvrdilo da je pod matičnim brojem subjekta 040095616 upisano trgovačko društvo Albanež 

d.o.o.,  te da je dužnosnik Goran Buić upisan kao predsjednik nadzornog odbora navedenog 

trgovačkog društva. U postupku prethodne provjere navoda iz podnesene prijave Povjerenstvo je 

zaprimilo dopis kojim Goran Buić s danom 23. travnja 2013.g., podnosi ostavku na dužnost 

predsjednika uprave trgovačkog društva Albanež d.o.o. 

 

Obzirom da je Povjerenstvo provjerom podataka i relevantne dokumentacije po 

službenoj dužnosti utvrdilo da je predmetna prijava osnovana, donijeta je odluka o pokretanju 

postupka te je odlučeno kao u izreci ovog akta. 

 

 U postupku pred Povjerenstvom, potrebno je utvrditi vremensko razdoblje u kojem je 

Goran Buić istovremeno uz obnašanje dužnosti općinskog načelnika Općine Medulin obnašao 

dužnost predsjednika nadzornog odbora trgovačkog društva Albanež d.o.o., te da li je za 

obnašanje navedene dužnosti primao naknadu i u kojem iznosu. Povjerenstvo utvrđuje da u 

podacima iz podnesenih Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika, dužnosnik Goran Buić nije 

naveo podatke o članstvu u nadzornom odoru navedenog trgovačkog društva, pa slijedom 

navedenog, niti iznos naknade koju po toj osnovi eventualno ostvaruje.  

 

Temeljem članka 39. stavak 3. ZSSI-a od dužnosnika Gorana Buića traži se da 

Povjerenstvu dostavi pisano očitovanje na navode iz ovog obrazloženja, u roku od 15 dana od 

dana primitka ove odluke.  

 

Ova odluka dostavit će se dužnosniku putem pošte. Ova odluka objavit će se na Internet 

stranici Povjerenstva.  

 

 

                                                                        PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                                  Dalija Orešković, dipl. iur. 

 

 

 

 

 

 

 


