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Zagreb,  26. svibnja 2011.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), sukladno
odredbi članka 6. stavak 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj
26/11,  u  daljem tekstu:  Zakon)  te  članku  27.  stavak  1.  i  2.   Pravilnika  Povjerenstva  za
odlučivanje o sukobu interesa o unutarnjem ustroju i postupku („Narodne novine“, broj 86/05
i 123/09, u daljem tekstu: Pravilnik),  u predmetu dužnosnika Nevena Mikca, općinskog
načelnika Općine Lanišće,  na svojoj  25.  sjednici,  održanoj  19.  svibnja 2011, donijelo je
sljedeće

MIŠLJENJE

Ne smatra se sukobom interesa situacija u kojoj obrt u vlasništvu dužnosnika Nevena
Mikca,  općinskog  načelnika  Općine  Lanišće,  stupa  u  poslovni  odnos  s  trgovačkim
društvom  ISTARSKI  VODOVOD  d.o.o.  za  proizvodnju  i  distribuciju  vode  Buzet,
sukladno  propisima,  u  poslovima  koji  predstavljaju  premet  djelatnosti  navedenog
trgovačkog društva, pod uvjetom da se, kao dužnosnik, izuzme iz cjelokupnog postupka
sklapanja dotičnog pravnog posla.

Obrazloženje

Postupak za davanje mišljenja pokrenut  je na temelju zahtjeva, podnesenog 11. travnja 2011.
Dužnosnik  Mikac,  općinski  načelnik  Općine  Lanišće,  je  istodobno  vlasnik  obrta  za
građevinarstvo.
Općina  Lanišće  sudjeluje  s  0,5%  u  vlasničkoj  strukturi  trgovačkog  društva  ISTARSKI
VODOVOD d.o.o. za proizvodnju i distribuciju vode. 
To trgovačko društvo povremeno objavljuje javne natječaje za izvođenje građevinskih radova
izgradnje vodovodnih objekata, što je istodobno predmetom djelatnosti dužnosnikova obrta.
Dužnosnik pita nalazi li  se u sukobu interesa, ako se prijavljuje na gore spomenute javne
natječaje te stupa u poslovne odnose s tim poslovnim subjektom.
U davanju mišljenja Povjerenstvo ističe:
Vlasničku strukturu trgovačkog društva ISTARSKI VODOVOD d.o.o. (www. ivb.hr) čine 4
grada  (Buzet,  Pazin,  Poreč  i  Rovinj)  te  19  općina  (Novigrad,  Umag,  Lanišće,  Lupoglav,
Motovun, Oprtalj, Sv. Lovreč, Bale, Brtonigla, Cerovlje; Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Sv.
Petar u Šumi, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar i Žminj). 
Budući da poslovni subjekt povezan s dužnosnikom ne stupa u poslovni odnos s tijelom javne
vlasti,  nego  s  trgovačkim  društvom  u  vlasništvu  većeg  broja  jedinica  javne  vlasti,
Povjerenstvo ocjenjuje da u takvom kontekstu ne postoji situacija sukoba interesa ni u slučaju
stupanja u poslovni odnos trgovačkog društva ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet s obrtom



dužnosnika u izvođenju radova na području bilo koje od jedinica lokalne samouprave, koje
imaju  udjele  u  tom  trgovačkom  društvu,  (za  bilo  koju  od  navedenih  jedinica  lokalne
samouprave), a niti za stupanje u poslovni odnos i obavljanje poslova koje bi to trgovačko
društvo obavljalo na području Općine Lanišće (za tu općinu).
U skladu s navedenim, Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga akta.

                                                                           PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
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