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

temelju odredbe čl. 30.st.1.alineja 2. i čl. 39. st.2.Zakona o sprječavanju sukoba 

interesa („Narodne novine“ broj 26/11, 12/12 i  126/12, u daljnjem tekstu: ZSSI), 

povodom zahtjeva za donošenjem mišljenja Povjerenstva kojeg je podnio 

dužnosnik Dinko Pintarića, gradonačelnik Grada Siska, na svojoj 9. sjednici 

održanoj dana 10. travnja 2013.g. donosi sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

 

Obustavlja se postupak donošenja mišljenja Povjerenstva. 

 

Obrazloženje 

 

Dužnosnik Dinko Pintarić, gradonačelnik Grada Siska podnio je Povjerenstvu 

zahtjev za donošenje mišljenja koji je u knjigama ulazne pošte zaveden pod 

poslovnim brojem 711-U-390-01-M-9/12 dana 02. veljače 2012.g. povodom kojega 

je  formiran predmet mišljenja M-9/12. 

 

Odredbom čl. 3. st.1. t. 6. ZSSI-a, propisano je da su gradonačelnici, općinski 

načelnici i njihovi zamjenici dužnosnici u smislu navedenog zakona, stoga je Dinko 

Pintarić kao gradonačelnik Grada Siska ovlašten podnijeti zahtjev Povjerenstvu za 

donošenjem mišljenja da li je neko ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti u 

smislu čl. 6. st. 1. ZSSI-a 

 

U zahtjevu za donošenjem mišljenja Povjerenstva dužnosnik u bitnom navodi 

da je Grad Sisak donošenjem Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave u 

predmetu Usluga objave službenih akata, natječaja i oglasa u lokalnom glasilu za 

2012. godinu od 19. prosinca 2011.g., započeo postupak javne nabave, te da je na 

objavljeni poziv za nadmetanje od 10. siječnja 2012.g., pristigla jedna ponuda i to 

ponuditelja trgovačkog društva Sisak Press d.o.o., za novinsko – nakladničku 

djelatnost,  zastupanog po Damiru Pintariću. Dužnosnik navodi da je Damir Pintarić 

brat dužnosnika, a u navedenom trgovačkom društvu ima 20 % udjela u temeljnom 

kapitalu odnosno u vlasništvu. 

 

Dužnosnik nadalje navodi da su ovlašteni predstavnici javnog naručitelja 

izvršili pregled i ocjenu ponude te utvrdili da ponuda u potpunosti udovoljava 

odredbama i uvjetima iz dokumentacije, te su izradili Prijedlog odluke o odabiru 

ponude ponuditelja trgovačkog društva Sisak Press d.o.o., za novinsko – nakladničku 

djelatnost u otvorenom postupku javne nabave u predmetu: Usluga objave službenih 

akata, natječaja i oglasa u lokalnom glasilu za 2012. godinu   
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Slijedom navedenog, dužnosnik od Povjerenstva traži donošenje mišljenja 

zajedno sa uputama o načinu postupanja dužnosnika i tijela u kojem dužnosnik 

obnaša javnu dužnost u cilju izbjegavanja sukoba interesa dužnosnika i osiguranja 

postupanja  u skladu s odredbama ZSSI-a, u smislu odredbi čl. 18. ZSSI-a. 

 

Povjerenstvo ukazuje da je odredbama čl. 18. st.1. ZSSI-a propisana dužnost 

dužnosnika da u slučaju kada tijelo u kojem dužnosnik obnaša javnu dužnost stupa u 

poslovni odnos s poslovnim subjektom u kojem član obitelji dužnosnika ima 0,5 % 

ili više udjela u vlasništvu, da o tome pravodobno obavijesti Povjerenstvo. 

 

Odredbama čl. 18. st. 2. i st. 3 ZSSI-a, propisano je da će Povjerenstvo u roku 

od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti izraditi mišljenje zajedno s uputama o 

načinu postupanja dužnosnika i tijela u kojem dužnosnik obnaša javnu dužnost u 

cilju izbjegavanja sukoba interesa dužnosnika i osiguranja postupanja u skladu s 

odredbama ZSSI-a, a ako to zahtijevanju okolnosti konkretnog slučaja, Povjerenstvo 

će navedeno mišljenje s uputama izraditi i dostaviti dužnosniku bez odgađanja, 

najkasnije u roku od 5 dana od dana zaprimanja obavijesti. 

 

Povjerenstvo u razdoblju od primitka gore navedenog zahtjeva za donošenjem 

mišljenja pa do stupanja na dužnost članova Povjerenstva koji su izabrani sukladno 

odredbama ZSSI-a odnosno do dana 11.02.2013.g., nije djelovalo, stoga je 

Povjerenstvo zbog proteka roka iz čl. 6. st. 2. ZSSI-a, i roka iz čl.. 18. st. 2. i st. 3. 

ZSSI-a, po stupanju na dužnost uputilo podnositelju zahtjeva dana 28.02.2013.g., 

poziv da se očituje da li ostaje kod podnesenog zahtjeva, te je podnositelja zahtjeva 

uputilo da Povjerenstvo obavijesti o eventualnim promjenama koje su u 

međuvremenu mogle nastati a koje bi bile relevantne za donošenje pravilnog, 

zakonitog i meritornog mišljenja.  

 

Dopisom Klasa: 311-02/11-01/40, Urbroj: 2176/05-01-13-16., od 22. ožujka 

2013.g., zaprimljenim u knjigama ulazne pošte Povjerenstva pod brojem 711-U-318-

M-9-12/13, dana 27. ožujka.2013.g., podnositelj zahtjeva očitovao se Povjerenstvu 

da odustaje od podnesenog zahtjeva. 

 

U navedenom očitovanju dužnosnik navodi da je Grad Sisak sukladno 

odredbama Zakona o javnoj nabavi bio obvezan dovršiti započeti postupak odnosno 

sklopiti Ugovor o obavljanju usluga objave službenih akata, oglasa i natječaja u 

lokalnom glasilu za 2012.g. godinu, te da je navedeni ugovor sklopljen 12. ožujka 

2012.g., uz uvažavanje mišljenja kojeg je Povjerenstvo donijelo u predmetu 711-I-

183-01-M-46/11 od 11. srpnja 2011.g. Također navodi da navedeni ugovor izvršen u 

cijelosti, a važio je do 31. prosinca 2012.g. 

 

Slijedom navedenog, Povjerenstvo je donijelo zaključak o obustavi postupka 

donošenja mišljenja. 

 

                                                               PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                          Dalija Orešković, dipl.iur.              


