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Broj: SI-25/12 

Zagreb, 31. listopada 2013. 

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na 

temelju članka 30. stavka 1. podstavka 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 postupku pokrenutom povodom podnesene prijave mogućeg sukoba interesa 

protiv dužnosnika Josipa Zubovića, općinskog načelnika Općine Kolan, na 29. sjednici, 

održanoj 31. listopada 2013, donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

 

I. Dužnosnik Josipa Zubović, općinski načelnik Općine Kolan, u postupku 

javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda radi davanja u zakup 

poslovnih prostora u „Poslovnom centru Mandre“ iskoristio je obnašanje 

navedene javne dužnosti kako bi pogodovao privatnom interesu povezane 

osobe (bratu), omogućivši sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora 

između Općine Kolan i poslovnog subjekta u vlasništvu povezane osobe 

(brata) čiji je sadržaj povoljniji za zakupnika od onih uvjeta koji su bili 

objavljeni u javnom natječaju, te je time Josip Zubović počinio zabranjeno 

djelovanje dužnosnika iz članka 7. stavka 1. podstavka g) i h) ZSSI-a. 

 

II. Sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog propstora između Općine Kolan kao 

zakupodavca i Ugostiteljko-poljoprivrednog obrta Kaštel, u vlasništvu Ante 

Zubović (brata općinskog načelnika Josipa Zubovića) kao zakupnika, bez 

prethodnog podnošenja obavijesti Povjerenstvu, dužnosnik Josip Zubović 

prekršio je članak 18. stavak 1. ZSSI-a. 

 

III. Za povrede ZSSI-a, opisane pod točkama I. i II. ove izreke, dužnosniku 

Jospiu Zuboviću izriče se sankcija iz članka 42. stavka 1. podstavka 2. ZSSI-a, 

obustava isplate dijela neto mjesečne plaće u sveukupnom iznosu od 20.000,00 

kuna koja će trajati 10 mjeseci i izvršit će se u 10 jednakih mjesečnih obroka 

u iznosu od 2.000,00 kn. 
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Obrazloženje 

 

Povjerenstvo je 16. svibnja 2012. godine zaprimilo neanonimnu prijavu mogućeg 

sukoba interesa protiv dužnosnika Josipa Zubovića, općinskog načelnika Općine Kolan pod 

poslovnim brojem: 711-U-603-01-SI-25/12, povodom koje se vodi predmet broj SI 25/12.  

Dana 4. srpnja 2013. godine Povjerenstvo je zaprimilo novu neanonimnu prijavu 

mogućeg sukoba interesa protiv dužnosnika, pod poslovnim brojem 711-U-2275-SI-161/13, 

povodom koje je otvoren predmet broj SI-161/13. 

Povjerenstvo je na 25. sjednici održanoj dana 18. rujna 2013. godine donijelo 

zaključak da će se povodom obje prijave voditi jedan postupak pod brojem SI-25/12, te je na 

istoj sjednici donesena odluka o pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa protiv 

dužnosnika Josipa Zubovića povodom navoda da je općinski načelnik Općine Kolan poslovni 

prostor u poslovnoj zgradi, naselje Mandre dodijelio u zakup svom bratu, iako isti nije 

ispunjavao uvjete javnog natječaja. Ostale navode iz obje podnesene prijave Povjerenstvo je 

ocijenilo kao nejasne te povodom istih nije pokrenut postupak. 

 

Dužnosnik Josip Zubović se u zakonom propisanom roku očitovao na odluku 

Povjerenstva o pokretanju postupka, dopisom koji je u knjigama ulazne pošte Povjerenstva 

zaprimljen dana 14. listopada 2013.g., pod brojem: 711-U-3993-SI-25-12/13.  

 

U pisanom očitovanju dužnosnik navodi da pokrenuti postupak smatra politikanstvom 

Marije Oštarić, za koju tvrdi da se želi obračunati s njim iz razloga što Općina Kolan nije 

htjela legalizirati kamp na parceli u njezinom vlasništvu, niti građevinu koju je nelegalno 

sagradila nakon 21. lipnja 2011. godine. Dužnosnik osporava navode da je dodijelio svom 

bratu prostor, kao i navode da njegov brat nije ispunjavao uvjete javnog natječaja te navodi da 

će isto i dokazati odgovarajućom dokumentacijom. Uz očitovanje dužnosnik je dostavio 

dokumentaciju javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda radi davanja u zakup 

poslovnih prostora u „Poslovnom centru Mandre“, naselja Mandre Klasa: 372-03/11-01/05, 

Urbroj: 2198/33-40-11-1 od 23. siječnja 2012. Godine; presliku kartice kupaca Općine Kolan 

za siječanj i veljaču 2012. godine; Izvještaj OTP banke d.d. o stanju i prometu na dan 15. 

veljače 2012. i 16. veljače 2012. godine za klijenta Općinu Kolan; Zapisnik s javnog otvaranja 

ponuda Klasa: 372-03/11-01/05, Ur.broj: 2198/33-40-11-4 od 20. veljače 2012. godine, 

prigovor ponuditelja ugostiteljsko-poljoprivrednog obrta Kaštel, vl. Ante Zubović od 20. 

veljače 2012. Godine; prigovor ponuditelja ugostiteljskog obrta Marinero, vl. Višnje Plazibat 

od 7. ožujka 2012. godine; odgovor Općine Kolan na prigovor ponuditelja ugostiteljskog 

obrta Marinero Klasa: UP/I-372-03/12-01/01, Ur.broj: 2198/33-40-12-2 od 11. travnja 2012. 

Godine; odluku o odabiru zakupnika Klasa: UP/I-372-03/11-01/05, Urbroj: 2198/33-40-11-6 

od 27. veljače 2012. godine; odgovor na tužbu Općine Kolan Upravnom sudu u Splitu i 

Ugovor o zakupu poslovnog prostora između Općine Kolan i Ugostiteljsko-poljoprivrednog 

obrta Kaštel od 23. siječnja 2013. godine. 
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 Spisu predmeta prileži i tužba Višnje Lazibat, vlasnice ugostiteljskog obrta Marinero 

protiv Općine Kolan, radi poništenja odluke općinskog načelnika Općine Kolan Klasa: UP/I 

372-03/12-01/01, Ur.broj: 2198/33-40-12-2 od 11. travnja 2012. Godine; potvrda Privredne 

banke Zagreb o obavljenom prijenosu/plaćanju platitelja Ugostiteljsko-poljoprivrednog obrta 

Kaštel za primatelja Općinu Kolan; potvrda Općine Kolan da ugostiteljsko-poljoprivredni obrt 

Kolan nema dugovanja prema Općini Kolan; rješenje o upisu u Obrtni registar ugostiteljsko-

poljorivrednog obrta Kaštel Klasa: UP/I-335-02/11-01/67, Ur.broj: 2198-10-11-2 od 

20.12.2011. godine; ponuda Ugostiteljsko-poljoprivrednog obrta Kaštel za davanje u zakup 

poslovnog prostora u Poslovnom centru Mandre od 14. veljače 2012. godine; ponuda 

ugostiteljskog obrta Marinero radi davanja u zakup poslovnih prostora u Poslovnom centru 

Mandre u Mandrama; rješenje o upisu u Obrtni registar ugostiteljskog obrta Marinero Klasa: 

UP/I-335-02/10-04/15, Urbroj: 2198-10-10-1 od 06.09.2010. godine; potvrda Privredne banke 

Zagreb o obavljenom prijenosu/plaćanju platitelja Višnje Plazibat za primatelja Općinu Kolan 

od 16. veljače 2012. godine; te potvrda Općine Kolan da ugostiteljski obrt Marinero nema 

dugovanja prema Općini Kolan. 

 

Povjerenstvo je izvršilo uvid u izvadak iz obrtnog registra Ureda državne uprave u 

Zadarskoj županiji, Službe za gospodarstvo, Ispostave Pag i utvrdilo da je pod matičnim 

brojem subjekta 97291536 upisan Ugostiteljsko-poljoprivredni obrt Kaštel, vl. Ante Zubović, 

OIB 66722273420. U obrtnom registru istog tijela pod matičnim brojem subjekta 90965361 

upisan je obrt Marinero, vl. Višnja Plazibat, OIB 59050348083. 

 

Na temelju navedene dokumentacije Povjerenstvo je utvrdilo da je Općina Kolan 

raspisala javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda radi davanja u zakup poslovnih 

prostora u Poslovnom centru Mandre u naselju Mandre, i to, između ostalog, caffe bara 

površine 81,50 m2, za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Kao početni mjesečni iznos 

zakupnine utvrđen je iznos od 47 kn/m2 s PDV-om, a kao vrijeme trajanja zakupa 5 godina ili 

više. Člankom 3. predmetnog Javnog natječaja propisano je da se poslovni prostor iznimno 

može dati i na dulji rok, ako je zakupnik uložio ili je ugovorom predviđeno da će uložiti 

znatna sredstva u izgradnju i uređenje poslovnog prostora. Člankom 5. Javnog natječaja 

propisano je da su natjecatelji dužni prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od 

50% početnog iznosa zakupnine za godine trajanja zakupa na žiro račun Općine Kolan. 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta natječaja 

sadrži i ukupni najviši iznos zakupnine (za više godina) koji će biti uplaćen po potpisivanju 

ugovora o zakupu u cijelosti.  

 

Na navedeni javni natječaj zaprimljene su dvije ponude, obje u roku, i to ponuda 

ugostiteljskog obrta Marinero, vl. Višnja Plazibat i ugostiteljsko-poljoprivrednog obrta Kaštel, 

vl. Ante Zubovića. Ugostiteljski obrt Marinero ponudio je cijenu od 47 kn/m2 za razdoblje od 

6 godina te je uplatio jamčevinu u iznosu od 137.898,00 kuna. Ugostiteljsko-poljoprivredni 

obrt Kaštel ponudio je cijenu od 48 kn/m2 za razdoblje od 30 godina, s uplaćenom 

jamčevinom u iznosu od 116.000,00 kuna. 
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Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijela je Komisija za provedbu natječaja 

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

Šupraha i Mičel Oštarić. Navedenom odlukom, poslovni prostor „Poslovni centar Mandre“ 

namijenjen caffe baru daje se u zakup ugostiteljsko-poljoprivrednom obrtu Kaštel, vl. Ante 

Zubović na rok od 20 godina, na temelju najviše ponuđenoj mjesečnoj zakupnini u iznosu od 

48 kn/m2. Odlukom o odabiru utvrđuje se da se ugostiteljsko-poljoprivredni obrt Kaštel u 

ponudi obvezao kompletno urediti unutrašnjost poslovnog prostora te dovesti istog u stanje 

prikladno za obavljanje predviđene djelatnosti, a Komisija se obvezuje da će sukladno Zakonu 

o javnoj nabavi utvrditi iznos ulaganja koji će biti odbijen od utvrđene zakupnine. 

 

Ugovorom o zakupu poslovnog prostora sklopljenog između Općine Kolan, zastupane 

po općinskom načelniku Josipu Zuboviću, kao zakupodavca i Ugostiteljsko-poljoprivrednog 

obrta Kaštel, vl. Ante Zubović, kao zakupnika ugovoreno je da je na temelju Odluke o 

odabiru prihvaćena ponuda zakupnika da sudjeluje u uređenju prostora, te da će zakupodavac 

to ulaganje priznati i dodati ga iznosu uplaćene jamčevine koja će se uračunati u unaprijed 

plaćenu zakupninu, te će se potom aneksom ugovora utvrditi točan broj mjeseci za koje je 

jamčevina/zakupnina plaćena unaprijed. 

 

Protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja Komisije za provedbu natječaja, 

ugostiteljski obrt Marinero podnio je prigovor u kojem se u bitnom navodi da je Komisija 

donijela odluku protivno uvjetima iz Javnog natječaja, obzirom da je člankom 4. Javnog 

natječaja propisano da ponuda ponuditelja mora sadržavati dokaz o uplati jamčevine, a 

člankom 5. Javnog natječaja propisano je da su natjecatelji dužni prije podnosšenja ponude 

uplatiti jamčevinu u iznosu od 50% početnog iznosa zakupnine za godine trajanja zakupa na 

žiro račun Općine Kolan. Općinski načelnik Općine Kolan navedeni prigovor je odbio u 

cijelosti kao neosnovan stoga je ugostiteljski obrt Marinero pokrenuo upravni spor. 

 

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

propisano je da je dužnosnicima zabranjeno utjecati na dobivanje poslova ili ugovora o javnoj 

nabavi. Podstavkom h) propisano je da je dužnosnicima zabranjeno koristiti povlaštene 

informacije o djelovanju državnih tijela radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe. 

 

Članom obitelji dužnosnika u smislu ZSSI-a smatraju se bračni ili izvanbračni drug 

dužnosnika, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre dužnosnika te posvojitelj, 

odnosno posvojenik dužnosnika. U prijavama sukoba interesa povodom kojih je pokrenut 

ovaj postupak navodi se da je Ante Zubović, vlasnik poljoprivredno-ugostitljskog obrta 

Kaštel, brat Josipa Zubovića, općinskog načelnika Općine Kolan, a koju činjenicu potvrđuje i 

sam dužnosnik u svom očitovanju na odluku o pokretanju postupka. Povjerenstvo stoga 

nedvojbeno utvrđuje da je Ante Zubović, kao brat dužnosnika Josipa Zubovića s njim 

povezana osoba u smislu ZSSI-a. 
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Povjerenstvo utvrđuje da je Javnim natječajem propsano da su natjecatelji dužni prije 

podnošenja ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od 50% početnog iznosa zakupnine za godine 

trajanja zakupa na žiro račun Općine Kolan. Iz Zapisnika sa javnog otvaranja ponuda 

proizlazi da je ugostiteljsko-poljoprivredni obrt Kaštel ponudio cijenu od 48 kn/m2 za 

razdoblje od 30 godina te uplatio jamčevinu u iznosu od 116.000,00 kn. Iz navedenog 

proizlazi da uplaćeni iznos jamčevine ne odgovara polovini ukupnog iznosa zakupnine po 

ponuđenoj cijeni za navedeno razdoblje, odnosno uplaćeni iznos je manji od iznosa kojeg je 

ugostiteljsko-poljoprivredni obrt Kaštel bio dužan uplatiti sukladno uvjetima Javnog 

natječaja. Na temelju stvarno uplaćenog iznosa jamčevine kojeg je položio Ante Zubović, brat 

općinskog načelnika, može se zaključiti da u trenutku otvaranja ponuda takva ponuda ne bi 

ispunjavala uvjete natječaja.  

 

Povjerenstvo nadalje utvrđuje da pribrajanje iznosa izvršenih ulaganja u poslovni 

prostor iznosu uplaćene zakupnine/jamčevine, te potom odbitak iznosa izvršenih ulaganja od 

ukupnog iznosa zakupnine kojeg bi zakupnik bio duža platiti, nije bio predviđen kao kao uvjet 

Javnog natječaja, niti je Javnim natječajem bila predviđena mogućnost uplate manjeg iznosa 

jamčevine uz uvjet naknadnog ulaganja u poslovni prostor. Iz navedenog proizlazi da Ante 

Zubović, iz propisanih i objavljenih uvjeta Javnog natječaja prilikom uplate iznosa jamčevine 

u iznosu od 116.000,00 kn nije mogao znati da će eventualna naknadna ulaganja u poslovni 

prostor biti pribrojana stvarno uplaćenom iznosu jamčevine, te potom oduzeta od iznosa 

zakupnine kojeg bi zakupnik bio obvezan platiti Općini Kolan. No s ovakvom povlaštenom 

informacijom raspolagao je dužnosnik Josip Zubović kao općinski načelnik koji je u ime 

Općine Kolan raspisao predmetni javni natječaj, te sa Antom Zubovićem potpisao Ugovor o 

zakupu poslovnog prostora, kojim se ugovaraju ovakve, za zakupnika povoljnije ugovorne 

odredbe od onih koje bi proizlazile iz objavljenih uvjeta Javnog natječaja. 

 

 Iz navedenog Povjerenstvo zaključuje da je dužnosnik Josip Zubović, prilikom 

sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa poslovnim subjektom u vlasništvu svoga 

brata, raspolagao sa povlaštenom informacijom o djelovanju tijela vlasti u kojem obnaša 

javnu dužnost. Ovakav zaključak potvrđuje činjenica da mogućnost odbijanja iznosa izvršenih 

ulaganja u prostor od iznosa zakupnine, nije bila definirana u natječajnog dokumentaciji već 

je stipulirana tek u Ugovoru o zakupu kojeg je u ime Općine Kolan kao zakupodavca sklopio 

dužnosnik Josip Zubović. Navedeno potvrđuje i činjenica da Ante Zubović nije uplatio 

potrebni iznos jamčevine u iznosu od 50% ukupne zakupnine za ponuđeni broj godina, kao 

što je bilo propisano u uvjetima Javnog natječaja. Stoga se opravdano može zaključiti da je 

Josip Zubović kao općinski načelnik, namjeru odbijanja iznosa izvršenih ulaganja od iznosa 

zakupnine prenio bratu kao povezanoj osobi, koji se potom javio na Javni natječaj i u svojoj 

ponudi naveo da je spreman izvršiti ulaganja u uređenje kompletne infrastrukture i interijera 

predmetnog poslovnog prostora. 

 

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 



Republika Hrvatska, Ul. Kneza Mutimira 5, 10 000 Zagreb, Tel: ++385/1/5559 527, Fax: ++ 385/1/5559 407 

www.sukobinteresa.hr , e-mail: info@sukobinteresa.hr, OIB   60383416394  

 

obitelji dužnosnika ima 0,5 % ili više udjela u vlasništvu, dužnosnik je dužan o tome 

pravodobno obavijestiti Povjerenstvo. Stavkom 6. istog članka propisano je da su pravni 

poslovi, odnosno pravni akti koji su sklopljeni, odnosno doneseni bez prethodne obavijesti 

Povjerenstvu iz stavka 1. istog članka ništetni, te je Povjerenstvo dužno bez odgađanja 

dostaviti predmet nadležnom državnom odvjetništvu na daljnje postupanje, radi utvrđenja 

ništetnosti pravnog posla. Poslovnim subjektima u smislu ZSSI-a smatraju se i obrtnici. 

 

Povjerenstvo je utvrdilo da je dužnosnik Josip Zubović propustio Povjerenstvo 

obavijestiti o stupanju u poslovni odnos tijela u kojem obnaša svoju dužnost, odnosno Općine 

Kolan s poslovnim subjektom, obrtom u vlasništvu člana njegove obitelji (brata), te je time 

prekršio članka 18. stavka 1. ZSSI-a.  

 

Člankom 42. ZSSI-a propisane su sankcije koje se mogu izreći za povredu odredbi 

navedenog zakona. Prilikom odmjeravanja vrste i visine sankcije Povjerenstvo je cijenilo sve 

okolnosti o kojima ovisi stupanj odgovornosti dužnosnika Josipa Zubovića za počinjene 

povrede ZSSI-a.  

 

Člankom 6. stavkom 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne 

novine“, broj 125/11) propisano da postupak natječaja provodi i odluku o najpovoljnijoj 

ponudi donosi Agencija za upravljanje državnom imovinom, župan, gradonačelnik Grada 

Zagreba, gradonačelnik ili općinski načelnik, odnosno, ovlašteno tijelo. Najpovoljnijom 

ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos 

zakupnine, a ugovor o zakupu sklopljen protivno odredbama ovoga članka ništetan je.Iz 

navedenog proizlazi da je dužnosnik Josip Zubović kao općinski načelnik Općine Kolan, bio 

odgovoran za zakonitu provedbu natječaja. Sklapanjem ugovora sa ponuditeljem čija ponuda 

ne ispunjava propisane uvjete Javnog natječaja, koji pri tome sadrži za zakupnika povoljnije 

uvjete od onih koji su bili definirani u natječajnom postupku, dužnosnik je povrijedio načela 

obnašanja javnih dužnosti koja obvezuju na časno, pošteno, savjesno i odgovorno postupanje. 

Nužnost izricanja teže sankcije proizlazi iz okolnosti da je dužnosnik koristio obnašanje javne 

dužnosti općinskog načelnika Općine Kolan za ostvarivanje privatnog interesa odnosno 

probitka povezane osobe. 

  

Na temelju gore navedenog, Povjerenstvo smatra da je za povredu članka 18. stavka 1. 

ZSSI-a primjerena sankcija obustava isplate dijela neto mjesečne plaće u iznosu od 20.000,00 

kn koja će trajati 10 mjeseci i izvršit će se u 10 jednakih mjesečnih obroka u iznosu od 

2.000,00 kn.  

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

Dalija Orešković, dipl. iur. 

Uputa o pravnom lijeku 

Protiv odluke Povjerenstva može se pokrenuti upravni spor. Upravna tužba podnosi se 

nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave odluke Povjerenstva. 

Podnošenje tužbe nema odgodni učinak. 


