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Zagreb, 17.12.2010. 

 

              Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu; Povjerenstvo), 
sukladno 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 daljnjem tekstu: 
Zakon) te čl. 37. st.1. i čl. 41. st. 1. toč. 1. Pravilnika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu 
interesa o unutarnjem ustroju i postupku (Narodne novine, broj 86/05 i 123/09, u daljnjem 
tekstu: Pravilnik) u predmetu protiv g. Dragana Modića i g. Tomislava Babogredca, 
članova Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 
području Općine Bošnjaci, na svojoj 20. sjednici, održanoj 15. prosinca 2010.g., donijelo je 
sljedeću:  

                                                             ODLUKU 

              Odbacuje se predmetna prijava sukoba interesa podnesena protiv g. Dragana 
Modića i g. Tomislava Babogredca članova Povjerenstva za zakup i prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Bošnjaci, iz razloga što 
imenovani nisu dužnosnici u smislu Zakona.  

                                                      Obrazloženje  

               Postupak odlučivanja o sukobu interesa pokrenut je temeljem prijave sukoba interesa 
koju su 19. studenoga 2010.g. podnijeli općinski vijećnici Općine Bošnjaci; Mato Lenić, 
Krunoslav Lešić i Josip Jovanovac. 

               U prijavi sukoba interesa urudžbiranoj pod brojem 52/10 podnositelji navode kako 
se načelnik Općine zajedno sa 4 člana Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH na području Općine Bošnjaci našao u sukobu interesa prilikom odabira 
najpovoljnijih ponuda za kupnju poljoprivrednog zemljišta. Naime, općinsko vijeće Općine 
Bošnjaci je na sjednici 15.09.2009.g. imenovalo 7 članova Povjerenstva za raspolaganje 
(prodaja i zakup) poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Bošnjaci. 
Općinsko vijeće Općine je na temelju čl.32.st.2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu u 
vlasništvu RH (NN 152/08, 153/09, 21/10, 124/10), dana 24.9.2010.g. donijelo odluku o 
prodaji i zakupu poljoprivrednog zemljišta. Imenovano Povjerenstvo imalo je zadaću izvršiti 
odabir najpovoljnijih ponuda za kupnju i zakup poljoprivrednih zemljišta i odabrane ponude 
uputiti Općinskom vijeću na usvajanje. Na temelju predloženih, najpovoljnijih ponuda 
Općinsko vijeće na sjednici 5.11.2010.g. donijelo je Odluku o prihvaćanju najpovoljnijih 
Ponuda. Podnositelji prijave navode kako se sukob interesa dogodio kada su se 4 od 7 članova 



Povjerenstva istovremeno pojavili i kao ponuditelji za kupnju poljoprivrednog zemljišta, 
glasovali se za svoje ponude te su im u konačnici ponude i izabrane kao najpovoljnije. Od 4 
navedena člana Povjerenstva dvojica su ujedno i članovi općinskog vijeća Općine te su i na 
sjednici vijeća glasovali za svoje ponude.  
 
               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.  

               Uvidom u činjenično stanje iz zaprimljene prijave sukoba interesa Povjerenstvo je 
donijelo odluku da se odbaci prijava sukoba interesa u odnosu na g. Dragana Modića i g. 
Tomislava Babogredca, članove Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH na području Općine Bošnjaci,  jer sukladno čl. 37. st.1. Pravilnika Povjerenstva 
(Povjerenstvo će odlukom odbaciti prijavu koja mu je dostavljena ako se ne odnosi na 
povredu odredaba Zakona, ako prijavljena osoba nije dužnosnik u smislu članaka 2. i 21. 
stavka 3. Zakona, ako se odnosi na ponašanje dužnosnika prije stupanja Zakona na snagu, ili 
ako je nerazumljiva), imenovane osobe nisu dužnosnici u smislu čl. 2. i čl. 21.st.3. Zakona.  

                U skladu s gore navedenim, Povjerenstvo je donijelo odluku kako je navedeno u 
izreci ovoga akta. 
 
                                                             PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 
 
                                                            Mate Kacan, dipl. iur., v.r. 

 

 

 
 

 


