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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 48/13. – pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu ZSSI), u 

predmetu dužnosnika Josipa Maletića, općinskog načelnika Općine Tordinci, na 15. 

sjednici, održanoj 22. svibnja 2013.g., donosi sljedeću  

 

ODLUKU 

 

I. Pokreće se postupak odlučivanja o sukobu interesa protiv dužnosnika Josipa 

Maletića, općinskog načelnika Općine Tordinci zbog moguće povrede članka 

7. i članka 18. ZSSI-a. 
 

II. Poziva se dužnosnik Josip Maletić da u roku od 15 dana od dana primitka ove 

odluke dostavi Povjerenstvu očitovanje na razloge pokretanja ovog postupka 

kao i na ostale navode iz obrazloženja ove odluke.  
 

Obrazloženje 

 

Protiv dužnosnika Josipa Maletića, općinskog načelnika Općine Tordinci, Ministarstvo 

pravosuđa zaprimilo je neanonimnu prijavu u kojoj se opisuju nepravilnosti provedenog 

postupka javnog natječaja prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Općine Tordinci. Ministarstvo pravosuđa, Samostalni sektor za suzbijanje 

korupcije je navedenu prijavu proslijedio Povjerenstvu kao nadležnom tijelu  dopisom Klasa: 

740-02/13-01/4, Ur.broj: 514-09-13-09, od 19. ožujka 2013.g. Dopis Ministarstva pravosuđa 

zajedno s proslijeđenom prijavom, evidentiran je u knjizi ulazne pošte Povjerenstva pod 

brojem 711-U-218-01-SI-44/13, povodom kojeg se vodi predmet broj SI-44/13. 

 

Člankom 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 slučaju kada raspolaže kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa 

dužnosnika. Na temelju članka 39. stavka 4. ZSSI-a, podnositelju prijave jamči se zaštita 

anonimnosti. 

 

Člankom 3. stavak 1. točka 42. ZSSI-a propisano je da su općinski načelnici 

dužnosnici u smislu navedenog Zakona, stoga je Josip Maletić, povodom obnašanja dužnosti 

općinskog načelnika Općine Tordinci, obvezan postupati sukladno odredbama ZSSI-a. 

 

U predmetnoj prijavi opisuju se nepravilnosti povedenog postupka javnog natječaja 

prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

Tordinci.  
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O samom tijeku postupka, podnositelj prijave navodi da je natječaj objavljen dana 30. 

prosinca 2011.g., no pripadajuća dokumentacija s uputama za izradu ponude bila je dostupna 

tek od 31. prosinca 2012. Zbog blagdana Nove godine, natječajna dokumentacija mogla se 

podignuti tek 02. siječnja 2012.g. Podnositelj prijave smatra da je na opisani način, kao i 

propisivanjem ostalih uvjeta natječaja, posebice povećanjem iznosa jamčevine sa 5 % na 15 

% vrijednosti zemljišta, otežana mogućnost sudjelovanja u natječaju malim obiteljskim 

poljoprivrednim gospodarstvima, obzirom da su tako postavljeni uvjeti natječaja zahtijevali 

značajna financijska sredstva koja je u kratkom vremenu bilo vrlo teško prikupiti. 

 

U prijavi se nadalje navodi da je u provedenom natječaju za prodaju poljoprivrednog 

zemljišta, zemljište dodijeljeno povezanim osobama i to Jasni Maletić, supruzi prijavljenog 

dužnosnika Josipa Maletića kao općinskog načelnika, koja je na natječaju dobila 49 ha zemlje, 

zatim Atilli Kel, sinu zamjenika općinskog načelnika koji je na natječaju dobio 30 ha zemlje, 

Josipu Mrđa, vjenčanom kumu Općinskog načelnika. koji je na natječaju dobio 73 ha zemlje 

kao i predsjedniku i članovima općinskog vijeća Općine Tordinci.  

 

U prijavi se navodi da je Općina Tordinci supruzi općinskog načelnika Jasni Maletić 

izvršila isplatu na ime naknade štete od posljedica suše u 2011.g., upravo u vrijeme završetka 

spornog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta, te da je na taj način supruzi 

općinskog načelnika olakšana i omogućena uplata jamčevine za dodijeljeno poljoprivredno 

zemljište. 

 

Nadalje, podnositelj prijave navodi da u spornom natječaju poljoprivredno zemljište 

nije dodijeljeno osobama koje su imale registrirano obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo 

duži niz godina, iako je navedena okolnost trebala biti prednost pri donošenju odluke o 

odabiru ponuđača, u odnosu na one sudionike natječaja koji su registrirali OPG neposredno 

prije raspisivanja spornog natječaja a kojima je u spornom natječaju dodijeljeno 

poljoprivredno zemljište. 

 

Povjerenstvo ukazuje da je člankom 5. stavkom 3. ZSSI-a propisano da dužnosnici ne 

smiju koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana te 

da dužnosnici ne smiju  biti ni u kakvom odnosu ovisnosti prema osobama koje bi mogle 

utjecati na njihovu objektivnost. Člankom 18. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da u slučaju 

kada tijelo u kojem dužnosnik obnaša javnu dužnost stupa u poslovni odnos s poslovnim 

subjektom u kojem član obitelji dužnosnika ima 0,5 % ili više udjela u vlasništvu, dužnosnik 

je dužan o tome pravodobno obavijestiti Povjerenstvo. Smatra se da je poslovni odnos u 

smislu ZSSI-a, bilo koji oblik stjecanja sredstava od tijela javne vlasti osim državnih potpora 

u slučaju elementarnih nepogoda. 

 

Člankom 4. stavkom 2. ZSSI-a propisano je da se članom obitelji u smislu ZSSI-a 

smatraju bračni ili izvanbračni drug dužnosnika, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, 

braća i sestre dužnosnika te posvojitelj, odnosno posvojenik dužnosnika. Stavkom 5. Istog 

članka propisano je da se drugim povezanim osobama u smislu ZSSI-a pored članova obitelji 

smatraju ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu 

smatrati interesno povezanima s dužnosnikom. 

 

Člankom 7. ZSSI-a propisana su zabranjena djelovanja dužnosnika. Podstavkom b) 

propisano je da je dužnosnicima zabranjeno ostvariti ili dobiti pravo u slučaju da se krši 

načelo jednakosti pred zakonom, podstavkom c) propisano je da je dužnosniku zabranjeno 
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zlouporabiti posebna prava dužnosnika koja proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti, 

podstavkom h) propisano je da je dužnosniku zabranjeno koristiti povlaštene informacije o 

djelovanju državnih tijela radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe a podstavkom i) 

propisano je da je dužnosniku zabranjeno na koji drugi način koristiti položaj dužnosnika 

utjecanjem na odluku zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti kako bi postigao osobni 

probitak ili probitak povezane osobe, neku povlasticu ili pravo, sklopio pravni posao ili na 

drugi način interesno pogodovao sebi ili drugoj povezanoj osobi. 

 

Uvidom u podatke iz izvješća o imovinskom stanju dužnosnika koje je dužnosnik 

Josip Maletić podnio Povjerenstvu povodom početka obnašanja dužnosti općinskog načelnika 

Općine Tordinci, evidentiranom u knjigama ulazne pošte Povjerenstva pod brojem 711-U-

287-PSI-PD/10 dana 17. veljače 2010.g., te u podatke iz izvješća koje je dužnosnik podnio 

povodom bitne promjene na imovini i drugih promjena, evidentiranom u knjigama ulazne 

pošte Povjerenstva pod brojem 711-U-2036-01-PD/11 dana 3. lipnja 2011.g., Povjerenstvo 

utvrđuje da dužnosnik nije naveo podatke o registriranoj djelatnosti obiteljskog 

poljoprivrednog gospodarstva koja se vodi bilo na njegovo ime ili na ime njegove supruge, 

niti o prihodima koje po toj osnovi ostvaruje. 

 

Povjerenstvo ocjenjuje da iz navoda predmetne neanonimne prijave proizlazi moguća 

povreda članka 7. i članka 18. stavka 1. ZSSI-a počinjena od strane dužnosnika Josipa 

Maletića u obnašanju dužnosti općinskog načelnika Općine Tordinci, stoga je donijelo odluku 

o pokretanju postupka sukoba interesa. 

 

Poziva se dužnosnik da u pisanom očitovanju Povjerenstvu pojasni da li je on osobno 

ili njegova supruga nositelj/član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te da li su njegovoj 

supruzi na ime naknade štete od posljedica suše iz proračuna Općine Tordinici isplaćena 

novčana sredstva. Poziva se dužnosnik da Povjerenstvu dostavi cjelokupnu provedenog 

natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Tordinci koji je objavljen dana 30. studenog 2011.g. Posebno se poziva dužnosnik da 

Povjerenstvu dostavi odluke o dodjeli zemljišta te da izjasni da li je Josip Mrđa njegov 

vjenčani kum. Po potrebi, relevantna dokumentacija zatražit će se i neposredno od Općine 

Tordinci.  

 

Na temelju članka 39. stavka 3. ZSSI, ovom odlukom, traži se od dužnosnika Josipa 

Maletića općinskog načelnika Općine Tordinci da se očituje o razlozima pokretanja ovog 

postupka te svim navodima iz prijave koji su sadržani u obrazloženju ove odluke te da dostavi 

Povjerenstvu traženu dokumentaciju  u roku od 15 dana od dana primitka odluke i zahtjeva iz 

toč. II njezine izreke.  

 

Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ove odluke. Sukladno članku 39. 

stavku 7. ZSSI-a ova odluka će biti objavljena na Internet stranici Povjerenstva. 

 

                                                                                    PREDSJEDNICA POVJERENSTVA  

                                                                                    Dalija Orešković, dipl. iur. 


