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Broj: SI-25/12 

Zagreb, 18. rujna 2013. g.  

 

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 Zubovića, općinskog načelnika Općine Kolan, na 25. 

sjednici, održanoj 18. rujna 2013. godine donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

 

I. Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnika  

Josipa Zubovića, općinskog načelnika Općine Kolan.  

 

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

ove odluke dostavi Povjerenstvu očitovanje na razloge pokretanja ovog 

postupka te na ostale navode iz obrazloženja ove odluke, zajedno sa 

zatraženom dokumentacijom. 

 

Obrazloženje 

 

Povjerenstvo je protiv dužnosnika Josipa Zubovića, općinskog načelnika Općine 

Kolan zaprimilo neanonimnu prijavu sukoba interesa koja je u knjigama ulazne pošte 

evidentirana pod poslovnim brojem 711-U-603-01-SI-25/12 dana 16. svibnja 2012.g., 

povodom koje se vodi predmet broj SI-25/12. 

 

Povjerenstvo je protiv dužnosnika Josipa Zubovića općinskog načelnika Općine Kolan 

zaprimilo i drugu neanonimnu prijavu sukoba interesa koja je u knjigama ulazne pošte 

evidentirana pod poslovnim brojem 711-U-2275-SI-161/13 dana 04. srpnja 2013.g., povodom 

koje se vodi predmet broj SI-161/13. 

 

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 43. ZSSI-a propisano je da su općinski načelnici 

dužnosnici u smislu navedenog zakona, stoga je Josip Zubović, povodom obnašanja dužnosti 

općinskog načelnika Općine Kolan, dužnosnik protiv kojeg Povjerenstvo može pokrenuti 

postupak odlučivanja o sukobu interesa. 

 

Obzirom da se obje prijave sukoba interesa odnose na istog dužnosnika, te da postoji 

povezanost sadržaja prijave, Povjerenstvo je odlučilo spojiti predmete te protiv dužnosnika 

provesti jedinstven postupak. 
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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 slučaju kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa 

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

anonimnosti. 

 

U prvoj prijavi se u bitnom navodi da je dužnosnik Josip Zubović, općinski načelnik 

Općine Kolan, u postupku javnog natječaja poslovni prostor – poslovnu zgradu u izgradnji, 

naselje Mandre, u vlasništvu Općine KOLAN dodijelio svom bratu, iako isti nije ispunjavao 

uvjete javnog natječaja. U prijavi se također navodi da je općinski načelnik počeo graditi 

parkiralište za svoju konobu Gijardin, nazvavši taj prostor Tržnica, iako ista nema sadržaje 

koje tržnica može imati. Nadalje se navodi da je općinski načelnik dodijelio poslovni prostor 

u vlasništvu Općine Kolan predsjedniku općinskog vijeća, koji je u istom napravio 

ugostiteljski objekt iako za to nema ispunjene potrebne uvjete. 

 

U drugoj prijavi se također u bitnom navodi da je dužnosnik Josip Zubović, 

pogodovao svom bratu, kao investitoru kojem je dodijelio poslovni prostor u poslovnoj zgradi 

u vlasništvu Općine Kolan, naselje Mandre ne poštujući uvjete raspisanog javnog natječaja. 

Također se navodi da je predviđena cijena izgradnje poslovnog prostora 2012.g., iznosila 

3.500.000,00 kn, no da je u 2013.g., dosegla iznos od 7.500.000,00 kn. Također se navodi da 

je predsjedniku općinskog vijeća Bogumilu Šugar, koji je ujedno kum općinskog načelnika 

dodijelio u zakup poslovni prostor za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Općinski načelnik 

se tereti i zbog obavljanja funkcije predsjednika Turističke zajednice Kolan, u kojoj je 

zaposlena njegova šogorica Ivanka Zubović, no bez pobližeg obrazloženja okolnosti iz kojih 

bi proizlazio sukob interesa povodom rada u navedenoj turističkoj zajednici. 

  

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. Člankom 5. stavkom 

3. ZSSI-a propisano je 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. U članku 7. stavaku 

1. podstavku g) propisano je da je dužnosnicima zabranjeno utjecati na dobivanje poslova ili 

ugovora o javnoj nabavi. 

 

Člankom 18. stavkom 1. i 2. propisano je da je, 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 dužan o tome 

pravodobno obavijestiti Povjerenstvo koje će u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti 

izraditi mišljenje zajedno s uputama o načinu postupanja dužnosnika i tijela u kojem 

dužnosnik obnaša javnu dužnost u cilju izbjegavanja sukoba interesa dužnosnika i osiguranja 

postupanja u skladu s odredbama ZSSI-a.  
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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. 

 

Općina Kolan je na zahtjev Povjerenstva, dana 13. lipnja 2013. godine dostavila 

Povjerenstvu dokumentaciju javnog natječaja o zakupu dijela Poslovnog centra Mandre u 

vlasništvu Općine Kolan. Iz pribavljene dokumentacije Povjerenstvo je utvrdilo da je dana 23. 

siječnja 2012.g. Općina Kolan raspisala javni natječaj, Kl. broj: 372-03/11-01/05, za 

prikupljanje pisanih ponuda radi davanja u zakup poslovnih prostora u „Poslovnom centru 

Mandre“, naselje Mandre i to: Caffe bar - povr. 81,50 m2, Restoran - povr. 154,15 m2 i 

Turistička agencija - povr. 19,80 m2. Odluku o odabiru, Klasa: UP/I-372-03/11-01/05, 

ur.broj: 2198/33-40-11-6 od 27. veljače 2012.g., donijela je Komisija za provedbu natječaja 

radi davanja u zakup poslovnog prostora i javnih površina u sastavu Ante Gligora, Sršan 

Šupraha i Mičel Oštarić, te se u njemu navodi da je na natječaj  za davanje u zakup poslovnih 

prostora u „Poslovnom centru Mandre“ pristigla ponuda Ugostiteljsko-poljoprivrednog obrta 

„Kaštel“, vl. Ante Zubovića, kojom je postignuta najviša cijena po m2 ponuđene površine i to 

u iznosu od 48 kuna, te da je navedeni poslovni subjekt udovoljio uvjetima iz natječaja te da 

je ponudio uložiti značajna sredstva na uređenje infrastrukture i interijera poslovnog prostora 

na temelju čega je Općina Kolan odlučila da se poslovni prostor „Poslovni centar Mandre“ 

namijenjen caffe baru daje u zakup navedenom obrtu na rok od 20 godina.  

 

Uvidom u Obrtni registar Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji Povjerenstvo je 

utvrdilo da je u registar pod MBO: 97291536 upisan obrt naziva Ugostiteljsko -poljoprivredni 

obrt "KAŠTEL" vl. Ante Zubovic, Mandre, I vertikala 3. Kao vlasnik obrta upisan je Ante 

Zubović, OIB: 66722273420.  

 

 Slijedom navedenog Povjerenstvo je povodom vjerodostojne, osnovane i neanonimne 

prijave steklo saznanja o mogućem sukobu interesa dužnosnika Josipa Zubovića, općinskog 

načelnika Općine Kolan, koja proizlazi iz propusta postupanja sukladno članku 18.stavku 1. 

ZSSI-a, te moguće povrede članka 7. stavka 1. podstavka g) ZSSI-a, te je na temelju članka 

39. stavka 1. ZSSI-a, pokrenulo postupak odlučivanja o sukobu interesa protiv navedenog 

dužnosnika.  

 

U postupku pred Povjerenstvom potrebno je utvrditi od kada Josip Zubović obnaša dužnost 

općinskog načelnika Općine Kolan, da li je Ante Zubović član obitelji dužnosnika Josipa 

Zubovića u smislu članka 4. stavka 2. ZSSI-a, da li je prilikom stupanja u poslovni odnos s 

Ugostiteljsko-poljoprivrednim obrtom „KAŠTEL“, Josip Zubović kao općinski načelnik 

Općine Kolan bio obvezan postupiti sukladno članku 18. ZSSI-a i da li je isti tako i   postupio 

te da li su u navedenom slučaju počinjene povrede drugih odredbi ZSSI-a. 
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Sukladno članku. 39. stavku 3. ZSSI-a traži se od dužnosnika Josipa Zubovića, 

općinskog načelnika Općine Kolan da se očituje o razlozima pokretanja ovog postupka, kao i 

o ostalim navodima iz ovog obrazloženja te da svoje očitovanje dostavi Povjerenstvu u roku 

od 15 dana od dana primitka odluke i zahtjeva iz toč. II njezine izreke. Pozva se dužnosnik da 

Povjerenstvu dostavi svu relevantnu dokumentaciju koja se odnosi na poslovni odnos između 

Općine Kolan i Ugostiteljsko - poljoprivrednog obrta "KAŠTEL", a osobito ostale pristigle 

ponude na javni natječaj Kl. broj: 372-03/11-01/05, zajedno sa podatcima o iznosima 

uplaćene jamčevine. Poziva se dužnosnik da Povjerenstvu uz očitovanje dostavi i Statut 

Općine Kolan. 

  

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

 

                                                                                    PREDSJEDNICA POVJERENSTVA  
                                                     

                                      Dalija Orešković, dipl. iur. 


