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

odredbi čl. 5. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti 

(Narodne novine, broj 163/03, 164/04, 48/05, 60/08 i 38/09, u daljem tekstu: Zakon) te čl. 28. 

st. 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 Miroslava Gaće, općinskog načelnika Općine Zagvozd, na svojoj 9. sjednici, 

održanoj 29. listopada 2009, daje sljedeće 
 

 
MIŠLJENJE 

 
Gospodarski subjekt, u kojem osoba, povezana s dužnosnikom, ima 20 % ili više 
dionica, poslovnih udjela odnosno drugih prava, na temelju kojih sudjeluje u kapitalu 
toga subjekta, ne može stupati u poslovni odnos s tijelom javne vlasti (općinom) u kojoj 
dužnosnik obnaša dužnost. 
 
 
 

Obrazloženje 

 

 

Postupak za davanje mišljenja podnesen je na temelju zahtjeva dužnosnika, podnesenog  9. 

listopada 2009. 

Dužnosnik navodi da je u tijeku postupak javne nabave za izvođenje radova, koji provodi 

Općina. Natječajnu dokumentaciju preuzeo je i gospodarski subjekt, čiji je direktor osoba, 

povezana s dužnosnikom (ujak dužnosnika). 

Pita tko će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, bude li kao najpovoljniji izabran 

gospodarski subjekt, čiji je direktor ujak dužnosnika. 

 

Dajući mišljenje prema navedenom zahtjevu, Povjerenstvo ističe: 

Člankom 4. Zakona osobama utvrđen je krug osoba, povezanih s dužnosnikom. U smislu 

Zakona povezane osobe su: bračni ili izvanbračni drug dužnosnika, njegovi srodnici po krvi u 

uspravnoj lozi, posvojitelj i posvojenik, srodnici u pobočnoj lozi do drugog stupnja i srodnik 

po tazbini do drugog stupnja, te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima 

opravdano mogu smatrati interesno povezanim s dužnosnikom. 

U konkretnom slučaju, ujak dužnosnika je srodnik po krvi drugog stupnja u pobočnoj lozi te 

se prema Zakonu smatra osobom, interesno povezanom s dužnosnikom. 

Prema zauzetom pravnom stajalištu o tumačenju odredbe čl. 11. st. 1. i 3. Zakona, a u vezi s 

čl. 5c Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 

125/08), ako je dužnosnik vlasnik poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju 

kojih sudjeluje u kapitalu određenoga gospodarskog subjekta, tijelo javne vlasti u kojem 



dužnosnik obnaša dužnost ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s tim gospodarskim 

subjektom. 

 

Budući da su djelovanja dužnosnika u vezi s  privatnim interesom povezanih osoba  

izjednačena s djelovanjima dužnosnika u vezi s vlastitim privatnim interesom, Povjerenstvo je 

dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga akta. 
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