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Zagreb, 31. ožujka 2011. 

 

                   Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu; Povjerenstvo), 
sukladno čl. 5. st. 1. 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 daljnjem tekstu: Zakon) i čl. 56.st.3. 
Zakona o sprječavanju sukoba interesa ( Narodne novine 26/11 ) te članka 27. st. 2. Pravilnika 
Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o unutarnjem ustroju i postupku (Narodne novine, broj 
86/05 i 123/09, u daljnjem tekstu: Pravilnik) u predmetu Renata Krulčića, gradonačelnika Grada 
Pazina,  na svojoj 23. sjednici, održanoj 30. ožujka 2011.g., donijelo je sljedeće:  

 

                                                             MIŠLJENJE  

                    Dužnosnik  Renato  Krulčić, gradonačelnik Grada Pazina, može se kao vlasnik obrta 
javiti na oglas za narudžbu sadnica dugogodišnjih nasada za sezonu 2010/2011 te kupiti sadnice 
vinove loze čiju nabavku u ostale 2/3 financiraju Grad Pazin i Istarska županija, ali pod uvjetom 
da ne sudjeluje u postupku nabavke, raspodjele i dodjeljivanja sadnica vinove loze.  

                   Dužnosnik mora zadovoljiti sve tražene kriterije kao i ostali zainteresirani 
poljoprivredni proizvođači te ne smije u niti jednom dijelu postupka koristiti svoj utjecaj 
dužnosnika.  

 

                                                             Obrazloženje  

                    Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem zahtjeva g. Renata  Krulčića od 
18.02.2011.g.                

                    Podnositelj zahtjeva pita je li u sukobu interesa ako kao gradonačelnik Grada Pazina i 
vlasnik obrta kupi sadnice vinove loze čiju nabavku sufinanciraju Grad i Županija, svaki u 1/3 dijela. 

                    Naime udruge poljoprivrednih proizvođača „Agroberam“ i „Agropadova“ u suradnji s 
Gradom Pazinom oglasile su i pozvale poljoprivredne proizvođače s područja Pazina za podnošenje 
narudžbi za sadnice dugogodišnjih nasada za sezonu 2010/11. Oglas je objavljen na oglasnim pločama 
Grada, mjesnih odbora i internetskoj stranici Grada. Popis narudžbi zainteresiranih proizvođača 
dostavlja se  društvu MIH d.o.o. Poreč koji prema redoslijedu upisa udovoljava zahtjevima. Nakon 
izvršenog posla imenovanih dviju udruga nadležni gradski odjel sastaviti će izvještaj o dodjeli sadnica 
u 2011.g.poimenično s nazivom sorte, količine i cijene koštanja. Gradonačelnik napominje da kao 
gradonačelnik ne sudjeluje u postupku, a niti ima utjecaj na raspored i dodjelu sadnica. 

                    Sukladno članku 11. st. 10. Zakona („dužnosnici koji obavljaju samostalnu djelatnost, 

obrt ili djelatnost obiteljskog gospodarstva, odnosno neku sličnu djelatnost obvezni su to prijaviti 

Povjerenstvu u roku iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona. Ako dužnosnik ostvaruje prihod koji je manji 

od plaće za dužnost koju obnaša, ima pravo na razliku naknade između plaće i prihoda koji ostvaruje 

navedenim djelatnostima“) dužnosnici mogu imati registriran obrt ali su dužni o tome obavijestiti 



Povjerenstvo, što je učinio i g. Krulčić u podnesenoj imovinskoj kartici.  
 
                 Sukob interesa sukladno čl.1.st.2. Zakona predstavlja „situaciju u kojoj su privatni interesi 

dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na 

nepristranost dužnosnika u obavljanju javne dužnosti.“, a vezano za načelo iz st.3.st.3. Zakona  
„dužnosnici ne smiju koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima 

povezana.“ 

                 Člankom 56. st. 3. „Novog Zakona“ propisano je da „postupci koji su pred Povjerenstvom 

započeti prije stupanja na snagu ovog Zakona, dovršit će se prema odredbama Zakona o sprječavanju 

sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine«, br. 163/03., 94/04., 48/05., 141/06., 

60/08., 38/09. i 92/10.)“. 

                 Povjerenstvo je razmotrilo cjelokupnu situaciju, dakle; g. Renata Krulčića na jednoj strani u 

svojstvu dužnosnika; gradonačelnika Grada Pazina, a s druge strane  u svojstvu obrtnika 
zainteresiranog za nabavku sadnica vinove loze.  U  niti jednom dijelu  postupka nabavke, dodjele i 
raspodjele sadnica vinove loze ne dolazi do preklapanja ili utjecanja privatnog i javnog interesa g. 
Krulčića, da bi on možebitno kao gradonačelnik utjecao na dodjeljivanje sadnica sebi kao obrtniku.  

                 U skladu s gore navedenim, Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga 
akta. 
 
 
                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 
 
                                                                                 Mate Kačan, dipl. iur., v.r. 

 

 


