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Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), sukladno
odredbi čl. 56. st. 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11) te
odredbi čl. 17. st. 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti
(Narodne novine, broj 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08, 38/09 i 92/10, u daljem tekstu:
Zakon) te čl. 41. st. 1. toč. 1. i 6. 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 obnašatelja javne dužnosti Vlade Varge, vijećnika Gradskog
vijeća Grada Zlatara, na svojoj 25. sjednici, održanoj 19. svibnja 2011, donijelo je sljedeću

ODLUKU
Odbija se prijava sukoba interesa, podnesena protiv obnašatelja javne dužnosti Vlade
Varge, vijećnika u Gradskom vijeću Grada Zlatara, podnesena zbog okolnosti sklapanja
ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova održavanja čistoće, održavanja
javnih površina i održavanja groblja na području Grada Zlatara, koji je navedeni
obnašatelj javne dužnosti, kao vlasnik obrta „VV GRADEX“ sklopio s Gradom
Zlatarom.
Obrazloženje
Postupak odlučivanja o sukobu interesa pokrenut je na temelju anonimnog prijedloga,
podnesenog 3. veljače 2011.
Podnositelj prijave u prijedlogu navodi da je trgovačko društvo u vlasništvu gradskog
vijećnika Grada Zlatara, Vlade Varge, sudjelovao je na natječaju za sklapanje ugovora o
povjeravanju komunalnih poslova održavanja čistoće, javnih površine i groblja, koji je u
prosincu 2010. raspisao Grad Zlatar.
Dužnosnik je tom prigodom dostavio natječajnu dokumentaciju koja je bila nepotpuna.
Natječaj je naknadno poništen.
Na ponovljenom natječaju dužnosnik je izabran kao najpovoljniji ponuditelj.
Podnositelj prijave smatra da je dužnosnik imao uvid u ponuđene cijene i sve ostale elemente
natječaja te je stoga i mogao ponuditi najpovoljniju cijenu.
Sukladno čl. 40. Pravilnika, u dokaznom postupku Povjerenstvo je utvrdilo sve činjenice koje
su važne za odlučivanje o tome je li dužnosnik prekršio odredbe Zakona te pribavilo
očitovanja obnašatelja javne dužnosti Varge i dužnosnika, gradonačelnika Grada Zlatara,
Miroslava Kopjara.
U provedenom postupku Povjerenstvo je utvrdilo da je sklapanje ugovora o povjeravanju
obavljanja komunalnih poslova provedeno prema odredbama čl. 15. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i
79/09), koji glasi:

„5. UGOVOR O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA
Članak 15.
(1) Jedinica lokalne samouprave može obavljanje komunalnih djelatnosti koje se
financiraju isključivo iz njezina proračuna povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju
pisanog ugovora.
(2) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave određuje komunalne djelatnosti iz
stavka 1. ovoga članka te utvrđuje uvjete i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog
natječaja za povjeravanje određenih komunalnih poslova na temelju ugovora.
(3) Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi izvršno tijelo jedinice
lokalne samouprave.
(4) Nakon provedenog prikupljanja ponuda ili javnog natječaja, predstavničko tijelo
jedinice lokalne samouprave donosi odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
komunalnih poslova na temelju ugovora.
(5) Na temelju odluke iz stavka 4. ovoga članka izvršno tijelo sklapa ugovor o
povjeravanju određenih komunalnih poslova koji obvezatno sadrži:
– djelatnosti za koju se sklapa ugovor,
– vrijeme na koje se sklapa ugovor,
– vrstu i opseg poslova,
– način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,
– jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.
(6) Ugovor iz stavka 5. ovoga članka može se sklopiti najdulje na vrijeme od četiri godine.
(7) Protiv odluke iz stavka 4. ovoga članka žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti
upravni spor.“
Sukladno navedenom, Povjerenstvo je donijelo odluku sa sadržajem, kako je navedeno u
dispozitivu ovoga akta.
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