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Zagreb, 11. srpnja 2011. 

 

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), sukladno 

odredbi čl. 30. st. 1. al. 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 

26/11, u daljem tekstu: Zakon) te čl. 27. st. 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 Dinka Pintarića, dipl. iur., na svojoj 26. 

sjednici, održanoj 7. srpnja 2011, donijelo je sljedeće 

 

 

MIŠLJENJE 

 

 

Poslovni odnos između Grada Siska i trgovačkog društva Sisak Press d.o.o. za izdavačku 

djelatnost, Sisak, sklopljen za predmet: Usluge objave službenih akata ne predstavlja 

sukob interesa za dužnosnika Dinka Pintarića, dipl. iur, gradonačelnika Grada Siska, 

pod uvjetom da ne postoji drugi povoljniji lokalni tjednik i lokalno glasilo. 

 

 

 

Obrazloženje 

 

Postupak davanja mišljenja pokrenut je na temelju zahtjeva dužnosnika, podnesenog  25. 

svibnja 2011. 

 

Grad Sisak, zastupan po zamjeniku gradonačelnika Dragi Martincu, sklopio je ugovor o 

javnim uslugama iz Dodatka II B Zakona o javnoj nabavi u predmetu: Usluge objave 

službenih akata, natječaja i oglasa u tjednom tisku za 2011. godinu sa trgovačkim društvom 

Sisak Press d.o.o. za novinsko nakladničku djelatnost, kao jedinim lokalnim tjednikom i 

lokalnim glasilom, zastupanom po Damiru Pintariću, bratu gradonačelnika, koji u dotičnom 

društvu ima 20% udjela.  

Dužnosnik pita radi li se u konkretnim okolnostima o sukobu interesa. 

 

Dajući mišljenje po konkretnom zahtjevu, Povjerenstvo ističe činjenicu da je Zakon stupio na 

snagu 10. ožujka 2011. Sukladno navedenom, i odredba čl. 17. st. 2. Zakona, kojom je 

propisano ograničenje stupanja u poslovni odnos, s tijelom u kojem dužnosnik obnaša 

dužnost, poslovnog subjekta člana obitelji dužnosnika koji ima 0,5% ili više udjela u 

vlasništvu, u konkretnom slučaju primjenjuje se počevši od 10. ožujka 2011. 

Budući da je uvidom u izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Pintarića, koje je dužnosnik 

dostavio Povjerenstvu 16. lipnja 2009. te uvidom u kasnije dostavljene bitne promjene 



utvrđeno da u razdoblju od dvije godine koje prethodi nadnevku 10. ožujka 2011. dužnosnik 

nije vršio prijenos udjela u vlasništvu dotičnog poslovnog subjekta na članove svoje obitelji, 

ne postoji zabrana stupanja u poslovni odnos tijela vlasti u kojem dužnosnik obnaša dužnost s 

poslovnim subjektom Sisak Press d.o.o., u kojem brat dužnosnika ima 20% udjela, pod 

uvjetom da je postupak javne nabave proveden sukladno mjerodavnim propisima, s 

najpovoljnijim ponuditeljem. 

Povjerenstvo zaključno napominje da će svaki eventualni budući poslovni odnos navedenog 

tijela javne vlasti i dotičnog poslovnog subjekta morati biti proveden sukladno odredbi čl. 18. 

Zakona.  

 

 

 

 

                                                                           PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

                                                                                       Mate Kačan, dipl. iur., v.r. 

 


