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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 Miroslava Gaće, općinskog načelnika Općine Zagvozd,  na svojoj 8. sjednici, 

održanoj 24. rujna 2009. donijelo je sljedeću 

 

 

 

 

 

ODLUKU 

 

Odbija se prijava sukoba interesa, podnesena protiv dužnosnika Miroslava Gaće, 

općinskog načelnika Općine Zagvozd. 

 

 

 

 

 
Obrazloženje 

 

Postupak za odlučivanje o sukobu interesa pokrenut je na temelju anonimnog prijedloga, od 

15. prosinca 2008. 

U prijedlogu se navodi da je posao dovršenja izgradnje mrtvačnice u Zagvozdu, čiji je 

investitor Općina, dodijeljen osobi povezanoj s dužnosnikom (ujaku dužnosnika). 

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, odluku o početku 

postupka javne nabave radova u svrhu dovršenje izgradnje mrtvačnice na groblju Zagvozd, 

klasa: UP/I- 406-01/08-01/01, 2129/06-02-08-01, od 14. ožujka 2008, dokumentaciju za 

nadmetanje za dovršenje izgradnje mrtvačnice Zagvozd, klasa: UP/I-406-01/08-01/01, urbroj: 

2129/06-02-08-02, iz travnja 2008, izmjene i dopune proračuna Općine Zagvozd za 2008, 

klasa: 400-01/08-01/34, urbroj: 2129/06-01-08-01, od 24. ožujka 2008, poziv za nadmetanje 

od 18. travnja 2008, popis ponuditelja koji su preuzeli dokumentaciju za nabavu radova za 

dovršenje 8-01, od 15. lipnja 2008, izgradnje mrtvačnice na groblju Zagvozd, klasa: UP/I-

406-05/08-01/01, urbroj: 2129/06-02-08-03, od 16. svibnja 2008, popis ponuditelja koji su 

predali dokumentaciju za nabavu radova za dovršenje izgradnje mrtvačnice na groblju 

Zagvozd, klasa: UP/I-406-05/08-01/01, urbroj: 2129/06-02-08-04, od 16. svibnja 2008, 

zapisnik Općinskog poglavarstva o postupku javnog otvaranja ponuda za dovršenje izgradnje 

mrtvačnice na groblju Zagvozd, klasa: UP/I-406-01/08-01/01, urbroj: 2129/06-02-08-05, od 

16. svibnja 2008,   odluku o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, usluga i ustupanja radova u 



2008, klasa: 363-01-08-01/39, urbroj: 2129/06-02-08-01, od 15. lipnja 2008, zaključak o 

isključenju načelnika iz postupka pregleda i ocjene ponuda u svrhu izbora najpovoljnijeg 

ponuđača dovršenja izgradnje mrtvačnice na groblju Zagvozd, klasa: 406-01/08-01/01, urbroj: 

2129/06-02-08-06, od 20. lipnja 2008, zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, klasa: UP/I-406-

01/08-01/01, urbroj: 2129/06-02-08-06, od 20. lipnja 2008, odluku o izboru najpovoljnijeg 

ponuđača radova, klasa: UP/I-406-01/08-01/01, 2129/06-02-08-07, od 20. lipnja 2008, 

osnovni ugovor o dovršenju izgradnje i uređenju mrtvačnice na groblju Zagvozd, klasa: 361-

01/08-01/18, urbroj: 2129/06-02-08-01, od 1. rujna 2008, obavijest o sklopljenim ugovorima 

od 29. rujna 2008, aneks broj 1. osnovnom ugovoru, klasa: 406-01/09-01/02, urbroj: 2129/06-

02-09-07, od 25. veljače 2009, okončanu situaciju od 25. ožujka 2009. te očitovanje  

dužnosnika, pribavljeno u skladu s čl. 18. st. 3. Zakona, od 6. ožujka 2009. 

 

U provedenom postupku je utvrđeno sljedeće: Izmjenama i dopunama proračuna Općine 

Zagvozd osigurana su sredstava za obnovu mrtvačnice u visini od 600.000,00 kn. 

14. travnja 2008. Općina je donijela odluku o početku postupka javne nabave radova u svrhu 

dovršetka izgradnje mrtvačnice na groblju Zagvozd. 

Ponudu za natječaj dostavili su sljedeća trgovačka društva: Kardia d.o.o, Dekorater d.o.o. i 

Gramet d.o.o. 

Direktor trgovačkog društva Dekorater d.o.o. je osoba povezana s dužnosnikom (ujak 

dužnosnika). 

Općinsko poglavarstvo je 20. lipnja 2008 donijelo zaključak o isključenju dužnosnika iz 

postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača, u cilju izbjegavanja sukoba interesa. 

20. lipnja 2008. Općinsko poglavarstvo je donijelo odluku o izboru trgovačkog društva 

Dekorater d.o.o. kao  najpovoljnijeg ponuđača.  

1. rujna 2008. između Općine Zagvozd i trgovačkog društva Dekorater d.o.o. sklopljen je 

osnovni ugovor o dovršetku izgradnje i uređenju mrtvačnice u Zagvozdu. Ugovorna cijena 

radova iznosila je 470.211,50 kn. 

17. siječnja 2009. Općinsko poglavarstvo je donijelo odluku o početku postupka javne nabave 

u pregovaračkom postupku bez prethodne objave za dovršenje izgradnje mrtvačnice na 

groblju Zagvozd. 

17. siječnja 2009. Općinsko poglavarstvo je donijelo zaključak o isključenju načelnika iz 

dotičnog postupka javne nabave, u svrhu izbjegavanja sukoba interesa. 

3. veljače 2009. Općinsko poglavarstvo je zaključkom utvrdilo sposobnost trgovačkog društva 

Dekorater d.o.o. za vršenje dodatnih radova. 

15. veljače 2009. Općinsko poglavarstvo je donijelo odluku o izboru trgovačkog društva 

Dekorater d.o.o. kao najpovoljnijeg ponuđača dodatnih radova na dovršetku izgradnje 

mrtvačnice. 

25. veljače sklopljen je aneks broj 1. osnovnom ugovoru o dovršetku izgradnje i uređenju 

mrtvačnice na groblju Zagvozd, Ugovorna vrijednost dodatnih radova iznosi  102.900,00 kn. 
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Trgovačko društvo Dekorater d.o.o. je i ukupnom vrijednošću radova najpovoljniji ponuđač. 

 

U skladu s navedenim, Povjerenstvo je utvrdilo da, budući da je postupak javne nabave u 

nabavi radova za dovršenje mrtvačnice na groblju u Zagvozdu proveden sukladno propisima o 

javnoj nabavi te da je dužnosnik prethodnim, izričitim i dokumentiranim aktom izuzet iz 

postupka, u samom postupku djelovanje dužnosnika nije bilo u suprotnosti s odredbama 

Zakona. Stoga je Povjerenstvo donijelo odluku sa sadržajem kako je navedeno u izreci ovoga 

akta. 



 

 

 

                                                                       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

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

 


