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Zagreb, 02. prosinca 2010.g. 

 
 
                     Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), 
sukladno odredbi čl. 17. st. 3. 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. 41. st.1. toč. 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 Grge Lončarevića, općinskog načelnika Općine 

Semeljci, na svojoj 19. sjednici, održanoj 30. studenoga 2010., donijelo je sljedeću: 
 
 
                                                                ODLUKU 
 
                      Odbija se  prijava sukoba interesa podnesena  protiv dužnosnika Grge 
Lončarevića, općinskog načelnika Općine Semeljci. 
 

                                          Obrazloženje  

                      Postupak odlučivanja o sukobu interesa pokrenut je temeljem anonimne prijave 
sukoba interesa od 19. srpnja 2010.g. koju je Povjerenstvo zaprimilo preko Ministarstva 
uprave.   
                      Ministarstvu uprave proslijeđena je iz Ureda predsjednice Vlade RH anonimna 
predstavka na rad općinskog načelnika Općine Semeljci, Grge Lončarevića. U predmetnoj 
predstavci upozorava se na nezakonite radnje imenovanog načelnika, nepravilno korištenje 
proračunskih sredstava općine, korupciju, sukob interesa i druge nepravilnost rada općinskog 
načelnika u obavljanju javne dužnosti. Obzirom da Ministarstvo uprave nije nadležno za 
odlučivanje u ovom predmetu, predmet je proslijeđen Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu 
interesa. U predmetnoj prijavi se navodi kako Općina Semeljci ima u vlasništvu komunalno 
poduzeće „Junakovac“ preko kojega načelnik obavlja građevinske poslove, troši proračunski 
novac, a u konačnici traži povrat poreza i vara državu. U tim poslovima sudjeluje i Ljiljana 
Rimac, stručnjakinja za financije i Stanka Vuksanović koja u komunalnom poduzeću vodi 
dvojno knjigovodstvo računima, jedne skriva, a druge prikazuje, tj privatne račune plaća 
općina, a materijali se uzimaju, po načelnikovu odabiru,  u trgovini „Mlako“ čiji je direktor 
kućni prijatelj načelnika općine. U općini se navodno ne provode natječaji, javna nabava, a 
načelnikova kćerka sagradila je vilu za koju je sav materijal vožen iz trgovine „Mlako“ i 
financiran općinskim novcem. Obzirom da uz veliku kuću, kćerka ima i staklenike, novi auto, 
kombi i traktor, ratu kredita od 10.000,00 kuna, a ni ona niti muž nisu zaposleni i imaju dvoje 
male djece upitno je kako to sve financiraju. Općina Semeljci ima svoje lokalne novine za 
koje piše načelnikova kći i za koji na crno prima honorar te podnositelj prijave smatra da i to 
predstavlja situaciju sukoba interesa. Također podnositelj prijave navodi da firma “Lončarević 
d.o.o.“ iz Semeljca čiji je vlasnik Grga Lončarević duguje državi 2 mil. kuna te općini 
10.000,00 kuna na ime komunalne naknade, firma „Agro atak“ čija je vlasnica bila 
načelnikova kći kad je on postao načelnik općine, duguje državi 500.000,00 kuna te još jedna 
firma kojom upravlja načelnik koja državi duguje oko 300.000,00 kuna. Načelnik sam 
dodjeljuje poslove bez provedbe natječaja, pa je tako g. Hesu, svojem prijatelju dodijelio 
jedan dio građevinskog zemljišta za bio dizel, a u poslovnoj zoni, kako podnositelj prijave 
navodi, vrše se nezakonite radnje kojima potpomaže i županija Osječko-baranjska gdje je 
firma „Cesting“ iz Osijeka, čiji je direktor Marko Bagarić iz Semeljaca, asfaltirala nesvrstane 



ceste u općini, a za što je navodno podignut kredit u HABOR-u u iznosu 5 mil. kuna. Nadalje, 
navodno je načelnik isti dan postavljao klimu na zgradi općine i na vlastitu kuću pa se dovodi 
u pitanje zakonitost i tog postupanja. Imenovani navodno vrši i razne malverzacije na 
poljoprivrednom zemljištu u čemu mu pomaže g. Snježana Krmak zaposlena u nadležnom 
ministarstvu. Podnositelj prijave traži da se provjere poslovanja i nezakonite radnje u općini a 
posebice u komunalnom poduzeću „Junakovac“.   
 
                 Predmet je bio točkom dnevnog reda 17. sjednice kada je pokrenut prethodni 
postupak i kada je, dopisom od 16. rujna 2010.g., zatraženo očitovanje o svim navodima iz 
predmetne prijave sukoba interesa, a posebice glede obavljanja „privatnih“ poslova preko 
komunalnog poduzeća u vlasništvu općine i trošenja općinskog novca u privatne svrhe. 
Također je zatraženo očitovanje i relevantna dokumentacija glede navodnog dodjeljivanja 
„općinskih poslova“ bez provođenja javnih natječaja i navodnog vlasništva tri trgovačka 
društva. 
 
                 U zaprimljenom očitovanju od 11.10.2010.g. Grga Lončarević navodi kako dužnost 
općinskog načelnika obnaša u trećem mandatu, a u prošlom mandatu izabran je u prvom 
krugu između 5 kandidata te svoju dužnost čitavo to vrijeme obnaša odgovorno, savjesno, 
trudeći se ispuniti sve potrebe sugrađana naročito glede izgradnje infrastrukture, društvenog 
života mještana, standarda lokalne zajednice, zapošljavanja kroz poduzetništvo i obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva…. Navodi kako je njegova imovina i njezino stanje prije 10 g. 
kada je 1. put stupio na dužnost načelnika bila veća i bolja nego trenutno. Navodi kako živi  u 
obiteljskoj kući, vozi automobil star 9 godina, planira putem kredita kupiti novi,ima nešto 
poljoprivredne zemlje, brine se o majci, ima kći koja je sa suprugom gradi kuću i to kreditom 
koji teško vraćaju jer je zet bio neko vrijeme nezaposlen a kći je imala trgovačko društvo koje 
je bavilo prodajom i uzgojem poljoprivrednih proizvoda, nekadašnje kooperacije PIK-ova 
koje je propalo tj. računi su blokirani  jer su mještani uzimali robu za sjetvu a nakon žetve 
nisu vraćali. U želji da rade i da mogu živjeti od svojega rada navodi da su podignuli kredit 
preko braniteljske zadruge Marčik iz Osijeka preko voditelja projekta Stefanovića koji je i 
njegovu kći a i još dvadesetak ljudi prevario obećavajući kredit za gradnju plastenika za uzgoj 
jagoda. Načelnik navodi da upravo zbog takvih pojedinaca koji podignu repromaterijal, 
gnojivo i zaštitna sredstva, zaduže se na temelju pretpostavljane dobiti i državnog poticaja, a 
na kraju proizvod predaju dalje, doveli su do prestanka rada trgovačkog društva Lončarević 
d.o.o. i Agro-Atar d.o.o. Protiv njih pokrenuti su sudski sporovi za naplatu potraživanja, jer su 
potraživanja puno veća od dugovanja, te bi njihovom naplatom sav dug za kredit i prema 
državi bio podmiren. Navodi kako niti jedno od navedenih poduzeća ne duguje općini 
Semeljci nikakva sredstva za komunalnu naknadu, a niti je bilo ikakvog poslovnog odnosa 
između poduzeća i Općine od kad je on načelnik.  U očitovanju načelnik navodi kako ovo nije 
prvi put da se ovakva prijava podnosi, naime u više navrata raznim nadležnim institucijama su 
slane prijave potpisane s „Tomislav“ i to ne samo protiv njega nego i drugih mještana. 
Policija je po sličnoj prijavi obradila i prikupila sve dokaze iz prijava od kojih je većina 
spomenuta i u predmetnoj prijavi, priložio je i tražene dokumente koji su proslijeđeni 
Općinskom Državnom odvjetništvu u Đakovu i načelnik navodi, da je i od njih moguće dobiti 
podatke po pitanju navedenih „prekršaja“ s računima, ugovorima, ponudama, natječajima i 
svemu ostalom što pobija svaki od navod iz prijave, a i prethodnih prijava. Proračun Općine 
Semeljci koristi se namjenski za izvršenje svih obveza i poslova koje su za jedno obračunsko 
razdoblje predviđene, što se na kraju vidi i iz Izvršenja proračuna. Vođena pažnjom dobrog 
gospodara Općina u 10 godina nikad nije  bila u prijetnji nedostatka sredstava na računu, na 
računu nikad nije bilo manje od 500.000 kuna, izgrađivana je infrastruktura , ceste, mjesni 
domovi, financirana i održavana sva društva u svih 5 naselja općine, sve ono što je projektima 



i potrebama bilo definirano. Načelnik navodi kako je početkom 2010.g. obavljen kompletan 
revizorski nadzor poslovanja 2009.g. s naglaskom na kontrolu  investicija koje su započete u 
prethodnim godinama. Nakon osnutka Općine, 1996.g. osnovano je Komunalno poduzeće 
Junakovci d.o.o. koje je u 100% vlasništvu općine a radi na sakupljanju komunalnog otpada i 
deponiranja na vlastitoj deponiji u Koritni, održava sve javne površine, groblja, sportske 
terene te uređuje i izgrađuje sve objekte u Općini. Zapošljavanjem na određeno vrijeme 
radnika kroz projekt javnih radova već godinama postoji građevinska grupa koja je izgradila 
parkirališta, nogostupe, jednu kompletnu mrtvačnicu dok su ostale izgrađene kreditom 
HABOR-a, izgrađen je kružni tok u centru Semeljaca, grobnice te niz manjih objekata. Za sve 
takve investicije koje su u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture, Komunalno društvo 
nabavi materijal, izgradi objekt te putem zahtjeva uz predočenje svih računa zatraži od Općine 
donaciju koja bude uplaćena na njihov račun. Takvim načinom rada KD Junakovac ostvaruje 
pretporez koji je uvijek kontroliran od strane Porezne uprave te na taj način osigurani dodatna 
sredstva za izgradnju. U očitovanju g. Lončarević navodi kako je Semeljci općina od posebne 
državne skrbi, treća skupina iz ekonomskih razloga, odnosno malog dohotka po glavi 
stanovnika te je svaka kuna koja omogućava investicije dobrodošla. Takav način rada 
preporučio je i HABOR kod odobravanja kredita za izgradnju 3 mrtvačnice i 5200m 
nerazvrstanih cesta isto kao i redovne kontrole Porezne uprave. Nabava materijala za 
izgradnju objekata u svih 5 naselja je vršena iz trgovine građevnog materijala Mlaco koja je i 
jedina u čitavom području. Načelnik navodi kako vlasnika trgovine nije poznavao dok nije 
počeo kupovati materijal za gradnju, dale isu nikakvi prijatelji. Budući je Mlaco dakle jedina 
trgovina, načelnikova kći je veći dio materijala za izgradnju kuće nabavljala u tom dućanu. 
Kuću je u konačnici izgradila sa 40.000 eur-a kredita podignutih 2006.g. u Hypo banci, od 
ušteđevine i pomoći bake koja se vratila iz Njemačke te od očeve, dakle načelnikove pomoći 
što navodi da je vidljivo i iz njegovih prijava Poreznoj upravi za razdoblje 2001.-2006.g.no 
usprkos svemu kuća još nije dovršena. Nadalje navodi kako je traktor kupljen na kredit u 
vrijednosti 24.000 eur-a, kombi, stari citroen je u vlasništvu poduzeća Agro-Atar  dok je 
automobil citroen c3 kupljen na leasing zbog nemogućnosti otplate kredita vraćen banci.  
Općina Semeljci izdaje općinski glasnik koji se tiska u tiskari Glasa Slavonije u Osijeku izlazi 
6 puta godišnje, dvomjesečno . Članke priprema novinarska grupa sastavljana od dragovoljca 
iz raznih udruga s područja svih naselja za što Općina osigurava materijalna sredstva, a 
nikome ne plaća honorare. Načelnik navodi kako je njegova kći članica KUD-a Lipa 
Semeljci, surađuje povremeno na novinama uglavnom fotografijom koja joj je hobi. Načelnik 
navodi kako istina da je njegova supruga prijateljica gđe. Rimac kao i sa niz drugih gospođa 
jer se radi o maloj sredini i svi se znaju. Semeljci imaju izgrađenu Poduzetničku zonu kojoj je 
do 2010.g. prodan prostor šestorici poduzetnika, trojica rade a ostala trojica su u pripremi ili 
izgradnji vlastitih gospodarskih objekata. Uz Poduzetničku postoji i gospodarska zona u kojoj 
je Općina bila vlasnik petnaestak hektara zemljišta a ove godine su od Republike Hrvatske 
dobili još 23 hektra., sve navedeno je predviđeno prostornim planom Općine. Na tom prostoru 
je prodana jedna parcela za uzgoj pilića  dok je na jednoj parceli izdana dozvola za izgradnju 
pogona proizvodnju bioplina. Općinsko vijeće Općine Semeljci je u vrijeme kad je donesena 
Odluka o formiranju zona donijelo  i Odluku o cijeni zemljišta te raspisalo javni poziv 
zainteresiranim gospodarstvenicima da se jave pismom namjere za ulaganje u Poduzetničku 
zonu. Temeljem njihove prijave izdane su Suglasnosti za izdavanje lokacijske dozvole za 
navedene investitore čijim ishođenjem je definirana i oformljena katastarska čestica koju je 
Općina prodala Ugovorom o pravu građenja zainteresiranom investitoru. Ugovorom o pravu 
rađenja koja traje 3 g. i u kojem periodu je Općina još uvijek vlasnik zemlje definirane su sve 
obveze investitora u smislu zapošljavanja djelatnika s područja Općine Semeljci, obveze rada 
u djelatnosti za koju je registriran, zabrana prenamjene prostora i sl. Tek nakon ispunjenja 
svih obveza, a najranije za 3 g. zemljište prelazi u vlasništvo investitora, a Općina ostaje 



upisana u vlasničkom list još 5 godina u svrhu osiguranja  prenamjene prostora i otuđenja 
nekretnine. Načelnik navodi kako je na takav način riješeno i raspolaganje na kojem bi se 
trebalo graditi postrojenje za bioplin iz kojeg bi se proizvodila el. energija i topla voda a jedan 
od suvlasnika je i Mirko Hes koji ima na ekonomskom dvorištu silose pov. 20 ha, objekte za 
polj. proizvodnju, krave, 600 ha poljoprivrednog zemljišta dobivenog od države na koncesiju 
od 30 g. Za izgradnju infrastrukture Poduzetničke zone Semeljci u koju je i Ministarstvo rada 
i poduzetništva uložilo oko 680.000,00 kuna raspisani su natječaji; ceste i oborinsku odvodnju 
radila je tvrtka Gravija iz Osijeka, visokonaponski priključak, kts i niskonaponski rasplet HEP 
Elektroslavija Osijek, sve pripremne zemljane i druge radove izvelo je Općinsko komunalno 
poduzeće, radove na plinskoj mreži HEP Plin Osijek, a radove na vodovodnoj mreži 
distributer vode na području Općine Đakovački vodovod d.o.o. iz Đakova. Za sve izvedene 
radove Ministarstvu i županiji dostavljena je sva potrebna dokumentacija za pravdanje 
sredstava uloženih u izgradnju zone. Općina je od HABOR-a podigla 2004.g. podigla redit od 
5.mil.kn.za izgradnju 5200 m nerazvrstanih cesta u svim naseljima Općine i tri kuće 
oproštaja(mrtvačnice). Za te objekte je osigurana kompletna dokumentacija, dozvole inače 
kredit ne bi dobili. Putem javnog natječaja izabrani su najbolji ponuditelji; za ceste Cesting 
d.o.o. iz Osijeka, a za Kuće oproštaja Kera-kameks Piškorevci. Kuće oproštaja su izgrađene 
za 1.3. mil.kn a ceste za 3.7.mil.kn. G. Marko Bagarić je vlasnik Cestinga i porijeklom iz 
Semeljaca, istim poduzećem je sudjelovao na još nekim natječajima  za Općinu koje nije 
dobio jer nije bio najpovoljniji. Inače tvrtka Cesting održava sve ceste na području Osječko 
baranjske županije. Načelnik navodi kako ni on a niti kćerka za svoju kuću nemaju nikakvih 
dugovanja prema Općini za plinski i vodovodni priključak. Nadalje navodi kako Općina u 
svih 5 naselja ima društvene domove u kojima se održavaju razne aktivnosti. Nakon 
donošenja Zakona o poljoprivrednom zemljištu 2001.g. Općina je raspolagala s oko 4200 ha 
držanog poljoprivrednog zemljišta za koje je izgradila i program o raspolaganju. Temeljem 
tog programa raspisani su natječaji za zakup i prodaju a prije 3 g. Vlada RH je donijela i 
odluku o koncesiji te su za sva zemljišta sklopljeni pravovaljani ugovori. Načelnik navodi 
kako je čitavo to vrijeme surađivao s Ministarstvom gdje su se mijenjali pomoćnici ministra, 
kasnije državni tajnici, a pravovaljano provodeći sve radnje oko raspolaganja državnim 
poljopr. zemljištem uvijek je dobivao suglasnost Ministarstva poljoprivrede i pozitivno 
mišljenje Županijskog državnog odvjetništva na nacrte ugovora. Cilj općine je bio da se 
zemljište obrađuje, da se za to sklope pravovaljani ugovori i da se pravovaljano provodi 
privatizacija državnog poljoprivrednog zemljišta kako bi općinska OPG bila jednog dana 
konkurentna u Europskoj uniji. Načelnik navodi kako nikada za niti jedan posao nije dobio 
poklon, nikome nije pogodovao, nikada nije nikome u Ministarstvu davao mito, a niti on niti 
itko iz njegove obitelji nisu kupili niti uzeli u zakup niti 1 he državnog zemljišta. Konačno g. 
Lončarević navodi kako je Poreznoj upravi, ispostavi Đakovo dostavio sve podatke o svojoj 
imovini, primitcima i potrošeni sredstvima, da je za skoro sve navode dostavio Policijskoj 
upravi u Đakovu detaljne dokaze a ta dokumentacija se sad nalazi u Općinskom državnom 
odvjetništvu te odgovorno tvrdi da je njegova imovina sad znatno niža od 2001.g. kada je 
došao na vlast. 
 
                 Obzirom da se u očitovanju spominju postupci koje vodi Općinsko državno 
odvjetništvo u Đakovu, Povjerenstvo je kontaktiralo zamjenika Općinskog državnog 
odvjetnika g. Željka Filakovića koji navodi kako je odvjetništvo zaprimilo niz prijava sa 
sličnom, čak i istom činjeničnom osnovom, navodi da odvjetništvo posjeduje jako puno 
dokumentacije, ali u niti jednoj zaprimljenoj prijavi, u zadnjih nekoliko godina, nisu nađeni 
elementi kaznenog djela.  
                  Povjerenstvo je kontaktiralo i Državnu reviziju, područni ured Osijek i tražilo 
informacije vezane za izvješća o obavljenim revizijama Općine Semeljci u razdoblju 2001-



2010., dakle od kada je načelnik na vlasti.  Od pročelnik g. Branka Šimića Povjerenstvo je 
dobilo informaciju kako se revizije provode svaku godinu i to svake 4. g. na terenu u Općini ( 
2005. i 2009.g.), a ostale godine na osnovi dokumentacije te do sada nisu  nađena nikakva 
veća odstupanja i nepravilnost u općinskom poslovanju. Također ukoliko je potrebno, po 
odobrenju glavne državne revizorice, pročelnik nam može dostaviti sva izvješća. 

                 Kao opća odredba čl. 1. st.2. Zakona propisano je da je sukob interesa situacija 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. St.3. 
propisano je da u obnašanju javne dužnosti dužnosnici ne smiju svoj privatni interes stavljati 
iznad javnog interesa. 
                 Člankom 3. st. 3. Zakona propisano je da dužnosnici ne smiju koristiti javnu 
dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana. Dužnosnici ne smiju 
biti ni u kakvom odnosu ovisnosti prema osobama koje bi mogle utjecati na njihovu 
objektivnost. 
                 U smislu čl. 39. st. 1, st. 2 i st. 3. Pravilnika, Povjerenstvo je razmotrilo 
dužnosnikovo očitovanje kao i informacije dobivene iz Općinskog državnog odvjetništva u 
Đakovu te Državne revizije u Osijeku i donijelo odluku da se sukladno čl. 41. st. 1. toč. 2. 
Pravilnika (u postupku za odlučivanje o sukobu interesa Povjerenstvo može donijeti sljedeće 

odluke: odbiti prijavu ako u postupku utvrdi da dužnosnik nije prekršio odredbe ovog 

Zakona), odbije predmetna prijava sukoba interesa podnesena protiv dužnosnika Grge 
Lončarevića, načelnika Općine Semeljci, jer su navodi iz predmetne prijave neosnovani, 
budući dužnosnik nije prekršio odredbe Zakona. Naime, iz zaprimljenih očitovanja vidljivo je 
kako dužnosnik Lončarević nije iskoristio javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osoba 
koja su s njime bila ili jesu povezane. 
 
                 U skladu s gore navedenim, Povjerenstvo je donijelo odluku kako je navedeno u 
izreci ovoga akta. 
 
                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 
 
                                                                                Mate Kačan, dipl. iur., v.r. 
 
 
 
 


