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Zagreb, 4. veljače 2011. 

 

 

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

odredbi čl. 17. st. 2. 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. 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 Damira Rukavine, dipl. ing. el, gradonačelnika 
Grada Crikvenice, na svojoj 21. sjednici, održanoj 2. veljače 2011, donijelo je sljedeće 
 

 

MIŠLJENJE 
 
 

Izbor trgovačkog društva Sando d.o.o. iz Crikvenice kao pravne osobe kojoj se 
povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete 
Grada Crikvenice ne predstavlja situaciju sukoba interesa u smislu Zakona za 
dužnosnika Damira Rukavinu, dipl. ing. el, gradonačelnika Grada Crikvenice. 

 
 

Obrazloženje 

 

 

Postupak za davanje mišljenja pokrenut je na temelju zahtjeva dužnosnika, od 21. svibnja 

2010. 

 
Dužnosnik Rukavina dužnost gradonačelnika Grada Crikvenice obnaša od 13. lipnja 2009. 

Na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Crikvenice, održanoj 13. travnja 2010. odlučivalo se o 

prijedlogu odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova 

održavanja objekata i uređaja javne rasvjete Grada Crikvenice. 

Prema prijedlogu, trgovačko društvo Sando d.o.o. iz Crikvenice u postupku javnog natječaja 

ponudilo je najnižu cijenu za obavljanje dotičnih poslova, a na navedenoj sjednici Gradskog 

vijeća prijedlog o izboru dotičnog društva prihvaćen je većinom glasova vijećnika. 

Dužnosnik pita predstavlja li  za njega donošenje odluke o izboru navedenog trgovačkog 

društva kao poslovnog subjekta kojem se povjerava obavljanje komunalnih poslova 

održavanja objekata i uređaja javne rasvjete Grada Crikvenice situaciju sukoba interesa, 

navodeći  da je u dotičnom trgovačkom društvu sva vlasnička i upravljačka prava prenio na 



druge osobe te da s tim društvom „nema ništa“ od 9. lipnja 2009. 

 

U provedenom postupku Povjerenstvo je utvrdilo da je, prema podacima u Sudskom registru 

društava u Republici Hrvatskoj, trgovačko društvo Sando d.o.o, sa sjedištem u Crikvenici, 

Tončićeva 5, registrirano je pri Trgovačkom sudu u Rijeci. 

Kao član društva-osnivač, navedena je Marijana Liebhardt, a kao član uprave-likvidator 

Mladenka Kršul-Vujić. 

Na 20. sjednici Povjerenstva, održanoj 15. prosinca 2010. donesen je zaključak da će se od 

dužnosnika zatražiti izričita pismena izjava da osobe, navedene u sudskom registru, ne 

predstavljaju s dužnosnikom povezane osobe u smislu čl. 4. Zakona. 

Dužnosnik je, odgovarajući na zahtjev Povjerenstva, svojim dopisom, klasa: 363-01/10-01/49, 

urbroj: 2107/01-03-10-12, od 22. prosinca 2010, Povjerenstvo izvijestio da ni članica društva 

Sando d.o.o, -osnivač toga društva, niti članica uprave toga društva-likvidator nisu s njime  

povezane osobe u smislu čl. 4. Zakona, odnosno da nisu bračni ni izvanbračni drugovi 

dužnosnika, srodnice po krvi u uspravnoj lozi, posvojiteljice ili posvojenice, niti srodnice u 

pobočnoj liniji do drugog stupnja, niti srodnice po tazbini do prvog stupnja, niti se prema 

drugim osnovama i okolnostima mogu opravdano smatrati interesno povezanima s 

dužnosnikom. 

 

U skladu s navedenim, Povjerenstvo je dalo mišljenje sa sadržajem, kako je navedeno u 

dispozitivu ovoga akta. 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


