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Zagreb,19. kolovoza 2013.g. 

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

članka 30. stavak 1. podstavak 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 

predmetu dužnosnika Ivice Nikolića, gradonačelnika Grada Kutjeva, na svojoj 23. 

sjednici održanoj dana 19. kolovoza 2013. godine, daje sljedeće: 

MIŠLJENJE 

I. Dužnosnik Dean Pavić, zamjenik gradonačelnika Grada Kutjeva, za vrijeme 

obnašanja navedene javne dužnosti, obvezan je u odnosu trgovačko društvo 

Pavić vinogradarstvo d.o.o. postupati sukladno članku 17. i 18. ZSSI-a.  

 

II. Na temelju članka 17 stavka 6. ZSSI-a, započinjanjem obnašanja dužnosti 

zamjenika gradonačelnika Grada Kutjeva dužnosnik Dean Pavić, dužan je 

postojeći poslovni donos koji proizlazi iz Ugovora o održavanju 

telekomunikacijske instalacije i opreme u Centru za socijalnu skrb Požega, 

sklopljenog između Grda Kutjeva i trgovačkog društva Pavić vinogradarstvo 

d.o.o., dana 15.02.2013.g., kojeg je u ime navedenog trgovačkog društva 

potpisao Dean Pavić kao direktor, uskladiti s odredbama ZSSI-a, na način da 

sukladno članku 6. ugovora isti raskine uz naznaku da se isti raskida u cilju 

otklanjanja mogućeg i sprječavanja predvidljivog sukoba interesa koji 

proizlazi iz okolnosti da je nakon sklapanja ugovora, Dean Pavić na 

provedenim lokalnim izborima u svibnju 2013.g., izabran na dužnost 

zamjenika gradonačelnika Grada Kutjeva. 

 

Obrazloženje 

               Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je Ivica Nikolić, gradonačelnik 

Grada Kutjeva. U knjigama ulazne pošte zahtjev je evidentiran pod poslovnim brojem 711-U-

2860-M-184/13, dana 22. srpnja 2013. godine, povodom kojeg se vodi predmet broj M-

184/13. Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 43. ZSSI-a, propisano je da su gradonačelnici i 

njihovi zamjenici dužnosnici u smislu navedenog Zakona. Člankom 6. stavkom 1. i stavkom 

2. ZSSI-a, propisano je da su dužnosnici dužni u slučaju dvojbe je li neko ponašanje u skladu 

s načelima javnih dužnosti zatražiti mišljenje Povjerenstva koje je potom dužno na zahtjev 

dužnosnika dati obrazloženo mišljenje u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.  
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U predmetnom zahtjevu, dužnosnik traži mišljenje Povjerenstva predstavlja li ugovor 

sklopljen između Grada Kutjeva i trgovačkog društva za kojeg navodi da je u vlasništvu 

zamjenika gradonačelnika Grada Kutjeva mogući sukob interesa.  

Člankom 17. ZSSI-a, propisano je da poslovni subjekt u kojem dužnosnik ima 0,5% ili 

više udjela u vlasništvu (kapitalu) trgovačkog društva ne može stupiti u poslovni odnos s 

tijelom javne vlasti u kojem dužnosnik obnaša dužnost niti smije biti član zajednice 

ponuditelja ili podisporučitelj u tom poslovnom odnosu.  

Člankom 17. stavkom 2. ZSSI-a propisano je da se isto ograničenje primjenjuje i na 

poslovne subjekte u kojima član obitelji dužnosnika ima 0,5 % ili više udjela u vlasništvu, u 

slučaju kada je član obitelji dužnosnika na bilo koji način, izravno ili neizravno, stekao 

predmetni udio od dužnosnika u razdoblju od dvije godine prije imenovanja odnosno izbora 

na javnu dužnost pa do prestanka njezina obnašanja. 

Člankom 17. stavkom 6. ZSSI-a, propisano je da je započinjanjem obnašanja dužnosti, 

dužnosnik dužan u roku od 60 dana uskladiti svoje aktivnosti po već prije zaključenim 

poslovnim odnosima u cilju otklanjanja mogućeg i sprječavanja predvidljivog sukoba 

interesa. 

Uvidom u podatke Trgovačkog suda u Osijeku – stalna služba u Slavonskom Brodu, 

utvrđeno je da je pod matičnim brojem subjekta 030125774 upisano trgovačko društvo Pavić 

vinogradarstvo d.o.o., čiji je jedini član Pavić Krešimir koji je ujedno upisan i kao osoba 

ovlaštena za zastupanje, odnosno direktor ovog trgovačkog društva. 

U podacima o pravnim odnosima upisano je da je trgovačko društvo Pavić 

vinogradarstvo d.o.o. osnovano Izjavom o osnivanju od 06. prosinca 2012.g., a da je Krešimir 

Pavić imenovan za člana uprave – direktora društva Odlukom od 24.07.2013.g.  

Iz dokumentacije i podataka o dužnosniku koji su dostupni Povjerenstvu, Povjerenstvo 

je utvrdilo da je Krešimir Pavić član obitelji dužnosnika, te da je isti poslovni udio u 

trgovačkom društvu Pavić vinogradarstvo d.o.o., stekao od dužnosnika Deana Pavić u 

razdoblju u kojem dužnosnika obvezuje ograničenje iz članka 17. stavka 1. i stavka 2. ZSSI-a. 

Obzirom da odredbe članka 17. stavka 1 i stavka 2. ZSSI-a onemogućavaju poslovni 

odnos između poslovnog subjekta u kojem dužnosnik ili član obitelji dužnosnika ima više od 

0,5 % udjela u vlasništvu ukoliko je to vlasništvo član obitelji stekao od dužnosnika u 

razdoblju od dvije godine prije stupanja na dužnost pa do prestanka njezinog obnašanja, 

Povjerenstvo smatra da obveza usklađivanja aktivnosti dužnosnika Deana Pavića povodom 

poslovnog odnosa koji je zaključen prije njegovog započinjanja obnašanja dužnosti zamjenika 

gradonačelnika grada Kutjeva, u konkretnom slučaju nalaže raskid Ugovora o održavanju 

telekomunikacijske instalacije i opreme u Centru za socijalnu skrb Požega od 15.02.2013.g. 
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Iako je navedeni ugovor sklopljen prije početka mandata Deana Pavića kao zamjenika 

gradonačelnika Grada Kutjeva otklanjanje mogućeg i sprječavanje predvidivog sukoba 

interesa u konkretnom slučaju nije moguće održavanjem ovog ugovora na snazi. 

U postupku donošenja mišljenja u ovom predmetu, Povjerenstvo je od podnositelja 

zahtjeva zatražilo dostavu ugovora koji nije bilo priložen uz sam zahtjev. Iz sadržaja ugovora 

proizlazi da se isti odnosi na redovito održavanje telekomunikacijske instalacije i opreme i to 

telefonske centrale, telefonskih instalacija, telefonskih aparata, razvodnih ormara, sekretarskih 

garnitura i telefaks uređaja koji se nalaze u prostorijama Grada Kutjeva ili koje Grad Kutjevo 

koristi u svom radu i poslovanju. Pod redovitom održavanjem podrazumijeva se redovni 

mjesečni pregled instalacija i uređaja, otklanjanje svih kvarova i smetnji, preseljenje 

instalacije i opreme unutar prostorija, te stručni savjeti u smislu pravilnog i optimalnog 

korištenja uređaja. Za izvršenje ovih poslova ugovoren je mjesečni paušal u iznosu od 150,00 

kn, uvećan za iznos pripadajućeg poreza na dodanu vrijednost. Ujedno je ugovoreno da za 

kvarove koji zahtijevaju veći popravak pojedinih dijelova terminalnih uređaja izvršitelj 

ispostavlja račun prema stvarnim troškovima utrošenog materijala i rada, iz čega proizlazi da 

stvarni trošak odnosno ugovorena cijena za izvršenje ovog ugovora, nije transparentna. Iz 

sadržaja ugovora proizlazi da je isti sklopljen na neodređeno vrijeme. 

 U takvim okolnostima, održavanjem ugovora na snazi dužnosnik Dean Pavić mogao 

bi se naći u situaciji sukoba interesa u smislu članka 2. ZSSI-a kojim je propisano da sukob 

interesa postoji kada privatni interes dužnosnika utječe na njegovu nepristranost u obavljanju 

javne dužnosti, ili kada se osnovano može smatrati da privatni interes utječe na nepristranost 

odnosno kada privatni interes može utjecati na nepristranost dužnosnika u obavljanju javne 

dužnosti. 

Člankom 6. ugovora ugovorno je da je raskid ugovora moguć pismenim putem s 

otkaznim rokom od 30 dana uz obveznu naznaku razloga raskida.  

Ukazuje se dužnosniku da je tijelo javne vlasti u kojem obnaša dužnost odnosno Grad 

Kutjevo, dužno objaviti i redovito ažurirati na svojim Internet stranicama popis poslovnih 

subjekata u odnosu na koja sukladno članu 17. stavku 1 i stavku 2. ZSSI-a ne smije stupati u 

poslovni odnos. Povjerenstvo će također na svojim internetskim stranicama objaviti i redovito 

ažurirati popis poslovnih subjekata koji podliježu ograničenjima iz članka 17. stavka 1 i 

stavka 2. ZSSI-a. 

Slijedom navedenog Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga 

akta. Mišljenje će se dostaviti dužnosniku Ivici Nikoliću kao podnositelju zahtjeva za 

donošenjem mišljenja putem dostavljene e-mail adrese,  te se time smatra da je dostava ovog 

mišljenja uredno izvršena. Mišljenje će biti objavljeno na Internet stranici Povjerenstva.                                                                            

Predsjednica Povjerenstva 

Dalija Orešković, dipl.iur. 


