
 

 

 

 

 

 

 

Urbroj: 711-I-113-01-SI-20-10/11 

 

Zagreb, 20. travnja 2011. 

 

 

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ( u daljem tekstu: Povjerenstvo ), sukladno 

odredbi čl. 30. st. 1. al. 1. i čl. 56. st. 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne 

novine, 26/11, 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 Lovre Kuščevića, općinskog 

načelnika Općine Nerežišća, na svojoj 24. sjednici, održanoj 14. travnja 2011, donijelo je 

sljedeću 

 

 

 

ODLUKU 

 

 

Odbija se kao neosnovana prijava sukoba interesa protiv dužnosnika Lovre Kuščevića, 

općinskog načelnika Općine Nerežišća. 

 

 

 

Obrazloženje 

 

 

Postupak odlučivanja o sukobu interesa pokrenut je na temelju prijedloga, podnesenog 20. 

svibnja 2010. 

Predlagatelj u prijavi navodi da je dužnosnik Kuščević kao općinski načelnik kupovao 

graĎevinski materijal od svojega brata, Tomislava Kuščevića, koji je vlasnik obrta 

LIBRATON  u Nerežišćima. 

Smatra da su time ostvarena obilježja kaznenog djela iz čl. 338. Kaznenog zakona („Narodne 

novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00, 

51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04, 84/05, 71/06, 

110/07, 152/08, „Zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti“) te da se dužnosnik 

istodobno našao u situaciji sukoba interesa. 

 

U provedenom postupku Povjerenstvo je, sukladno odredbi čl. 39. st. 1. Pravilnika, utvrdilo 

sve činjenice koje su važne za odlučivanje o tome je li dužnosnik prekršio odredbe Zakona. 

U skladu s gore navedenim utvrĎeno je da je, prema podacima Središnjeg obrtnog registra pri 

Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, trgovački obrt - Libraton – Nerežišća  aktivni 

poslovni subjekt u vlasništvu Kuščević Tomislava iz Nerežišća. 



Dotični obrt meĎu registriranim djelatnostima ima (pod br. 5.) trgovinu na veliko 

graĎevinskim materijalom i sanitarnom opremom. 

Dužnosnik Kuščević očitovao se o prijavi dopisom, zaprimljenim 30. ožujka 2011, kojemu je 

priložena i dokumentacija, relevantna za sadržaj prijave. 

U očitovanju dužnosnik u bitnome iskazuje sljedeće: 

„Činjenica je da sam u predmetnom razdoblju u ime i za račun Općine Nerežišća naručio 

odreĎenu količinu graĎevinskog materijala i usluga od obrta kojemu je vlasnik moj brat, 

Tomislav Kuščević, no na taj način nisam koristio službu za svoj osobni probitak niti za 

probitak osobe s kojom sam povezan…Upravo sam poštivao zakonske odredbe, i to na još 

rigorozniji način…Naime, za svaku narudžbu ili usluge u vrijednosti do 70.000,00 kn, gdje se 

mogao pojaviti kao ponuĎač obrt u vlasništvu mog brata, zatražio sam ponude od još nekoliko 

poduzeća…Nakon pregleda pristiglih ponuda i usporedbe ponuĎenih cijena, uvijek smo 

odabrali najpovoljniju ponudu. U nekim slučajevima je obrt u vlasništvu moga brata bio 

najpovoljniji za Općinu Nerežišća te smo robu naručili od njega.“ 

 

U donošenju odluke Povjerenstvo se vodilo činjenicom da je dužnosnik postupak vodio 

osobitom pozornošću, vodeći računa o zaštiti materijalnih interesa Općine, da je u konkretnim 

okolnostima izoliranosti Općine u znatnoj mjeri smanjena mogućnost sudjelovanja drugih 

ponuditelja u postupku te činjenicom da je postupak nabave graĎevinskog materijala i 

graĎevinskih usluga voĎen na transparentan način. 

U skladu s navedenim, Povjerenstvo je donijelo odluku, kako je navedeno u izreci ovoga akta. 

 

 

 

 

                                                                              PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


