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Zagreb, 31. ožujka 2011. 
 

 

                     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), čl. 
56.st.3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine 26/11, u daljnjem tekstu; Novi 

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 

Petra Vladislavića, općinskog načelnika Općine Sutivan, na svojoj 23. sjednici, održanoj 30.ožujka 

2011., donijelo je sljedeću: 

 

 

 

                                                                ODLUKU 
 

                      Obustavlja se postupak odlučivanja o sukobu interesa podnesen  protiv dužnosnika 

Petra Vladislavića, općinskog načelnika Općine Sutivan u pogledu vlasništva trgovačkog 

društva Galea d.o.o . 

 

                                         Obrazloženje  

 

                      Postupak odlučivanja o sukobu interesa pokrenut je temeljem prijave gđe. Marinke 

Vukelić, a koju je Povjerenstvu dana 15.veljače 2011.g. proslijedila Agencija za zaštitu tržišnog 

natjecanja.  

                      U prijavi sukoba interesa navodi se kako je g. Petar Vladislavić, općinski načelnik 

Općine Sutivan, ujedno osnivač i vlasnik trgovačkog društva Galea d.o.o., koje je registrirano na istoj 

adresi na kojoj je i sjedište Općine. Podnositeljica prijave smatra kako je neprihvatljivo primati plaću 

općinskog načelnika i imati privatnu firmu u svom vlasništvu te napominje kako su mještani svjedočili 

„strašnim građevinskim zahvatima pretvaranju poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, zagađenju 

okoliša i nizu drugih stvari koje bi trebali istražiti i neki drugi organi“.“ 

 

                       Dana 20. prosinca 2010.g. (dakle prije zaprimljene predmetne prijave sukoba interesa) 

Povjerenstvo je zatražilo  očitovanje od dužnosnika Valadislavića po pitanju 100% udjela u vlasništvu  

poslovnog subjekta Galea d.o.o., a što je dužnosnik  naveo u svojoj imovinskoj kartici zaprimljenoj 

dana 29. listopada 2009.g.  Naime, člankom 11. st. 1. 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) propisano da dužnosnik koji ima 0,5% i više dionica, odnosno udjela u 

trgovačkom društvu za vrijeme obnašanja javne dužnosti prenijet će svoja upravljačka prava na 

temelju udjela u društvu na drugu osobu, osim na osobe iz članka 4. ovoga Zakona (povezane osobe). 

 

                        Dana 17. siječnja 2011.g. dužnosnik se očitovao na traženje Povjerenstva te očitovanju 

priložio ugovor o prijenosu upravljačkih prava sklopljen 14. siječnja 2011., kojim je upravljačka prava 

nad tvrtkom Galea d.o.o., MBS 060121412 sa sjedištem u Sutivanu, Blato bb, prenio na povjerenika 

gđu. Bernardu Božić iz Splita.  

 

                      Člankom 19.st. 10. Zakona propisano je da ako je primjereno naravi povrede, 

Povjerenstvo može tijekom postupka naložiti dužnosniku da otkloni uzroke postojanja sukoba interesa 

u određenom roku te, ako dužnosnik to učini, može obustaviti postupak ili isti dovršiti i ispunjenje 

naloga uzeti u obzir prilikom izricanja sankcije. 

 

                      Člankom 56. st. 3. Novog Zakona  propisano je da „postupci koji su pred Povjerenstvom 

započeti prije stupanja na snagu ovog Zakona, dovršit će se prema odredbama Zakona o sprječavanju 



sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine«, br. 163/03., 94/04., 48/05., 141/06., 

60/08., 38/09. i 92/10.)“. 

 

                     Dakle, Ugovorom o prijenosu od 14. siječnja 2011.g., dužnosnik Vladislavić prenio je 

upravljačka prava nad tvrtkom Galea d.o.o. na gore imenovanu povjerenicu i time je svoje postupanje 

uskladio s odredbama čl.11.st.1. Zakona. 

 

                      U smislu čl. 19. st.10. Zakona Povjerenstvo je obustavilo postupak odlučivanja o sukobu 

interesa jer je dužnosnik svoje postupanje uskladio s odredbama Zakona, a vezano za prijenos 

upravljačkih prava na temelju udjela u vlasništvu trgovačkog društva Galea d.o.o.  

 

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

ovoga akta. 

 

 

 

                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


