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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. i 38/09, 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 podnositelja prijedloga Tomislava Dovranića, na svojoj 17. sjednici, održanoj 
15. rujna 2010, daje sljedeće 
 
 
 

MIŠLJENJE 
 
 

Dužnosnik, gradonačelnik Grada Siska, ne bi se našao u okolnostima sukoba interesa 
kada bi s bankom, preko koje se odvija poslovanje Grada, sklopio ugovor o kreditu, ako 
se uvjeti toga pravnog posla ne bi razlikovali od onih, po kojima banka sklapa ugovore o 
kreditu sa svim drugim tražiteljima kredita, fizičkim osobama, dakle ako se ne radi o 
posebnim, povoljnijim uvjetima pri sklapanju ugovora o kreditu. 
 
 

Obrazloženje 
 

 
Postupak za davanje mišljenja pokrenut je na prijedlog Tomislava Dovranića, prof, pročelnika 
Upravnog odjela za informiranje građana, odnose s javnošću i prava nacionalnih manjina 
Grada Siska, podnesen 13. srpnja 2010. 
Podnositelj prijedloga pita smatra li se sukobom interesa situacija u kojoj bi gradonačelnik s 
bankom, preko koje Grad obavlja svoje poslovanje, sklopio ugovor o kreditu. 
 
U davanju mišljenja Povjerenstvo ističe: 
Člankom 1. st. 2. Zakona sukob interesa je definiran kao situacija u kojoj privatni interes 
dužnosnika utječe ili može utjecati na nepristranost dužnosnika u obavljanju javne dužnosti. 
U čl. 6. Zakona, među zabranjenim djelovanjima dužnosnika nalazi se i odredba o 
zabranjenom djelovanju koje se ostvaruje utjecanjem na dobivanje poslova (toč. g) 
Kako je poslovni subjekt-banka već u poslovnom odnosu s tijelom javne vlasti u kojem 
dužnosnik obnaša dužnost, odnos i priroda povezanosti dužnosnika s bankom, koji bi bili  
ostvareni sklapanjem ugovora o kreditu po povoljnijim uvjetima po mišljenju Povjerenstva  
mogli bi dovesti u pitanje nepristranost dužnosnika u onom dijelu obnašanja javne dužnosti, 
koji se odnosi na pitanja poslovanja Grada s navedenom bankom. 
U skladu s navedenim, Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga akta. 
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