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Zagreb, 10. travnja 2013. 

 

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. donijelo je sljedeći: 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

Obustavlja se postupak donošenja mišljenja Povjerenstva. 

 

Obrazloženje 

 

 

Dužnosnik Dinko Pintarić, gradonačelnik Grada Siska podnio je Povjerenstvu 

zahtjev za davanje mišljenja koji je u knjigama ulazne pošte zaveden pod poslovnim 

brojem 711-U-2250-01-M-92/11 dana 19. rujna 2011.g. povodom kojega je  formiran 

predmet mišljenja M-92/11. 

 

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 sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi pokrenuo postupak 

sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka IIB Zakona o javnoj nabavi u 

predmetu: Usluga objave službenih akata, natječaja i oglasa u tjednom tisku za 

2011.godinu. Nadalje navodi daje temeljem provedenog postupka, Grad Sisak, 

zastupan po zamjeniku gradonačelnika Dragi Martinac sklopio Ugovor o javnim 

uslugama sa trgovačkim društvom Sisak Press d.o.o., za novinsko - nakladničku 

djelatnost kao jedinim lokalnim tjednikom i glasilom, zastupanom 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. 
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Dužnosnik u podnesenom zahtjevu ukazuje da je Povjerenstvo u sastavu koje 

je bilo izabrano sukladno odredbama Zakona o sprječavanju skoba interesa u 

obnašanju javnih službi („Narodne novine“ broj 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08 

i 38/09 i 92/2010), donijelo mišljenje poslovni broj 711-I-183-01-M-46/11 od 07. 

srpnja 2011.g., u kojem je iznosi da poslovni odnos između Grada Siska i trgovačkog 

društva Sisak Press d.o.o., u predmetu pružanja usluga objave službenih akata ne 

predstavlja sukob interesa za dužnosnika Dinka Pintarića, gradonačelnika Grada 

Siska pod uvjetom da ne postoji drugi povoljniji lokalni tjednik i lokalno glasilo, uz 

napomenu da se u slučaju stupanja u eventualni budući poslovni odnos moraju 

poštivati odredbe čl. 18. ZSSI-a. 

 

Dužnosnik nadalje pojašnjava da je uvidom u financijsku karticu, odnosno 

evidenciju plaćenih računa utvrđeno da procijenjena nabavna vrijednost nabave, i 

planirana financijska sredstva nisu dostatna za 2011.g., te da je stoga potrebno 

provesti postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka IIB Zakona o 

javnoj nabavi u predmetu: Usluga objave službenih akata, natječaja i oglasa u 

tjednom tisku za 2011.godinu – sklapanje Aneksa ugovora sa gospodarskim 

subjektom Sisak Press d.o.o., kao jedini lokalni tjednik i lokalno glasilo. 

 

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. 

 

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 utvrđuje da je dužnosnik Povjerenstvu uputio dopis Klasa: 311-

02/11-01/33, Ur.broj: 2176/05-01-11-2 od 10. listopada 2011.g, zaprimljenim u 

knjigama ulazne pošte Povjerenstva pod poslovnim brojem 711-U-2283-01-M-92/11 

istoga dana, u kojem dužnosnik požuruje postupanje Povjerenstva povodom 

podnesenog zahtjeva. 

 

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., 



Republika Hrvatska, Ul. Kneza Mutimira 5, 10 000 Zagreb, Tel: ++385/1/5559 527, Fax: ++ 385/1/5559 407 

e-mail: info@sukobinteresa.hr, OIB   60383416394  

 

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: 311-02/11-01/33, Urbroj: 2176/05-01-13-17., od 22. Ožujka 

2013.g., zaprimljenim u knjigama ulazne pošte Povjerenstva pod brojem 711-U-316-

M-92-11/13, 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 Aneks ugovora o javnim uslugama iz Dodatka IIB u predmetu Usluga objave 

službenih akata, natječaja i oglasa u tjednom tisku za 2011.g., te da je Aneks ugovora 

sklopljen dana 16. prosinca 2011.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 

su osnovni ugovor i aneks ugovora izvršeni u cijelosti, a važili su do 31. prosinca 

2011.g. 

 

Slijedom navedenog, Povjerenstvo je donijelo zaključak o obustavi postupka 

donošenja mišljenja. 

 

 

 

                                                               PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                          Dalija Orešković, dipl.iur. 

 

 

 

 


