
Broj: I- 

 

Zagreb, 7. listopada 2009. 

 

 

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. i 38/09, u daljem tekstu: Zakon) 

te čl. 42. st. 1. toč. 2.  Pravilnika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o unutarnjem 

ustroju i postupku (Narodne novine, broj 86/05, u daljem tekstu: Pravilnik) u predmetu 

dužnosnika Ive Zelića, općinskog načelnika Općine Petrijevci, Višnje Gubice, bivše 

članice Općinskog poglavarstva Općine Petrijevci i Zvonka Gubice, člana Općinskog 
vijeća Općine Petrijevci,  na svojoj 8. sjednici, održanoj 24. rujna 2009. donijelo je sljedeću 

 

 

 

ODLUKU 

 

Odbija se prijava sukoba interesa, podnesena protiv dužnosnika Ive Zelića, općinskog 

načelnika Općine Petrijevci, Višnje Gubice, bivše članice Općinskog poglavarstva 

Općine Petrijevci i Zvonka Gubice, člana Općinskog vijeća Općine Petrijevci. 

 

 

 
Obrazloženje 

 

Postupak za odlučivanje o sukobu interesa pokrenut je na temelju anonimne prijedloga za 

pokretanje postupka, od 10. travnja 2009. 

U prijedlogu se navodi da je u postupku nabave usluga izrade web-stranice Općine posao 

dodijeljen osobi povezanoj s navedenim osobama koje obnašaju javne dužnosti. 

 

Povjerenstvo je, sukladno odredbi čl. 40. Pravilnika, provelo postupak, u kojem je utvrdilo 

sve činjenice koje su važne za odlučivanje o tome jesu li dužnosnici prekršili odredbe Zakona 

te je u tu svrhu ocijenilo sljedeće dokaze: prijedlog za pokretanje postupka, ponudu 

trgovačkog društva „Exoro“ d.o.o. Osijek, broj 177, od 14. travnja 2007, ponudu obrta za 

računalne djelatnosti „Enter“, od 13. travnja 2007, ponudu uslužnog obrta „Inovativo“, 

Osijek, od 12. travnja 2007, izvod iz zapisnika 41. sjednice Općinskog poglavarstva Općine 

Petrijevci, od 23. travnja 2007, zaključak Općinskog poglavarstva Općine Petrijevci, klasa: 

032-01/07-01/04, urbroj: 2185/05-07-2, od 23. travnja 2007, ugovor, sklopljen između Općine 

Petrijevci i uslužnog obrta „Inovativo“ Osijek, klasa: 032-01/07-01/4, urbroj: 2185/05-07-3, 

od 23. travnja 2007. te očitovanje dužnosnika Zelića, pribavljeno u skladu s odredbom čl. 18. 

st. 3. Zakona, klasa: 050-02/09-01/3, urbroj: 2185/05-09-2, od 24. srpnja 2009. 

 

U provedenom postupku je utvrđeno sljedeće: nakon utvrđene potrebe da se izradi službena 

web-stranica Općine i poziva za dostavu ponuda, pristigle su tri ponude poslovnih subjekata: 

trgovačkog društva „Exoro“ d.o.o. iz Osijeka, obrta za računalne djelatnosti „Enter“ iz 

Osijeka te uslužnog obrta „Inovativo“ iz Osijeka. 

23. travnja 2007. Općinsko poglavarstvo je donijelo zaključak o prihvaćanju ponude uslužnog 

obrta „Inovativo“, budući da je navedeni poslovni subjekt ponudio najnižu cijenu (1.575,00 

kn +PDV, uz mjesečno održavanje stranica u iznosu od 500,00 kn +PDV)  



Dužnosnica Višnja Gubica izuzela se izričitom i dokumentiranom izjavom iz postupka 

odlučivanja o prispjelim ponudama, budući da je vlasnik uslužnog obrta „Inovativo“ osoba 

povezana s dužnosnicom (sin dužnosnice) te s članom Općinskog vijeća Zvonkom Gubicom 

(sin osobe koja obnaša javnu dužnost). 

Budući da je postupak proveden sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne 

novine“, broj 117/01, 197/03 i 92/05) te sukladno odredbama Uredbe o postupku nabave roba, 

radova i usluga male vrijednosti („Narodne novine“, broj 14/02) te uzimajući u obzir 

činjenicu da se dužnosnica izuzela iz postupka odlučivanja, Povjerenstvo je utvrdilo da 

navedenim postupkom nije prekršen Zakon. Sukladno tome donesena je odluka kao u 

dispozitivu ovoga akta. 

 

 

 

 

 

                                                                       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

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


