
 

 

 

 

 

 

UrBroj: 711-I-421-01-SI-54/10 

Zagreb, 17.12.2010. 
 

                    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 Krešimira Beljaka, gradonačelnika Grada 

Samobora, na svojoj 20. sjednici, održanoj 15. prosinca 2010., donijelo je sljedeću: 

 

                                                                ODLUKU 
 

                    Odbija se  prijava sukoba interesa podnesena  protiv dužnosnika Krešimira 

Beljaka, gradonačelnika Grada Samobora 

 

                                       Obrazloženje  

                    Postupak odlučivanja o sukobu interesa pokrenut je temeljem prijave sukoba 

interesa koju su 21. studenoga 2010.g. protiv imenovanog dužnosnika podnijeli vijećnici u 

gradskom vijeću Grada Samobora; Tomislav Masten, Boris Makarun, Franjo Oslaković i 

Anica Vraneković. 

 
                    Podnositelji prijave navode  kako je gradonačelnik Grada Samobora, g. Beljak 

22.07.2009.g. donio Zaključak o osnivanju Savjeta za razvoj Samobora. Zadaća Savjeta je da 

prati stanje razvoja i funkcioniranje djelatnosti iz samoupravnog djelovanja Grada te utvrđuje 

usklađenost njihovog razvoja sa Strateškim programom razvoja Samobora od 2002.g.-2012.g. 

te drugim planskim dokumentima i programima Grada Samobora te da o tome daje svoje 

mišljenje gradonačelniku. U Savjet je imenovan g. Jandrečić kao član zadužen za praćenje 

ostvarivanja Programa razvoja, izgradnje i održavanja komunalnih objekata i uređaja. Isti je 

ujedno i vlasnik tvrtke Graditeljsko poduzeće Samobor d.d. koje obavlja građevinske radove 

naručene od Grada Samobora. Podnositelji smatraju da se u predmetnoj situaciji radi o sukobu 

interesa. Prijavi sukoba interesa vijećnici predlažu Zaključak o osnivanju Savjeta za razvoj, 

kojeg je sukladno Statutu Samobora donio gradonačelnik Beljak (koji je ujedno predsjednik) i 

iz kojeg je vidljivo u točki IV. da je jedan od imenovanih članova g. Jandrečić. Uvidom u 

sudski registar trgovačkih društava, koji  je priložen uz prijavu, vidljivo je da je jedini osnivač 

i direktor Graditeljskog poduzeća Samobor d.o.o. G. Tomo Jandrečić. 

 

                   Člankom 2. propisano je tko su dužnosnici u smislu Zakona o sprječavanju 

sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti. 

 

                 Člankom 21. st.3. Zakona propisano je da se odredbe čl. 3.-6., 8.-11. i 14. Zakona 

na odgovarajući način primjenjuju na sve osobe koje obnašaju javne dužnosti.  

 



                 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 činjenice iz 

predmetne prijave sukoba interesa kao i popratnu  relevantnu dokumentaciju te 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 sukobu interesa 

podnesena protiv dužnosnika g. Beljaka jer su navodi iz predmetne prijave neosnovani.  

 

                Prije svega Povjerenstvo napominje kako se situacija sukoba interesa razmatra 

konkretno ovisno o okolnostima svakog pojedinačnog slučaja, pa se stoga ne može 

generalizirati i presumirati sukob interesa koji bi se potencijalno mogao ostvariti prilikom 

sklapanja i obavljanja poslova koje bi g. Tomo Jandrečić u svojstvu privatnog poduzetnika, 

obavljao za Grad u kojem je ujedno i član Savjeta za razvoj Grada.   

Članstvom u navedenom Savjetu, koji ima samo savjetodavnu funkciju i to da prati stanje 

razvoja i funkcioniranje djelatnosti iz samoupravnog djelovanja Grada, g. Jandrečić ne postaje 

dužnosnik u smislu čl.2. i 21.st.3. Zakona pa se stoga na nj i ne primjenjuju odredbe Zakona, a 

činjenica što je gradonačelnik g. Beljak na mjesto člana Savjeta imenovao osobu koja sa 

svojom tvrtkom obavlja poslove za Grad ne dovodi g. Jandrečića u izravnu vezu „povezane 

osobe“ s gradonačelnikom jer su svi poslovi koje njegova tvrtka obavlja za Grad provedeni,ili 

bi to trebali biti, putem javnog natječaja i odobreni od strane Općinskog vijeća ( u što se 

Povjerenstvo ne upušta jer konkretno poslovanje Grada i tvrtke Graditeljsko poduzeće 

Samobor d.d. nije bilo predmet prijave sukoba interesa). 

 

                Dakle, razmotrivši predmetnu prijavu sukoba interesa protiv g. Beljaka, a radi 

imenovanja g. Jandrečića kao jednog od članova Savjeta za razvoj samobora, Povjerenstvo 

smatra kako nisu prekršene niti opće odredbe Zakona u smislu čl.1.st.2, a niti odredbe iz 

čl.3.st.3. vezano za moguće pogodovanje povezanoj osobi. 

 

                 Ukoliko podnositelji prijave imaju evidentne i konkretne dokaze u pojedinačnoj 

situaciji da je g. Beljak možebitno javnu dužnost iskoristio za osobni probitak ili probitak 

osobe koja je s njime povezana, u ovom slučaju g. Jandrečića, ili koji je možebitno ostvario 

zabranjena djelovanja propisana čl.6. Zakona, neka se obrati Povjerenstvu koje će tada  

odlučivati u konkretnoj stvari. 

 

                 U skladu s gore navedenim, Povjerenstvo je donijelo odluku kako je navedeno u 

izreci ovoga akta. 

 

                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

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


