
 

 

 

 

Broj: I-80-PSI-SI-10/10 

Zagreb, 27. travnja 2010. 

 

             Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu; Povjerenstvo), 

sukladno čl. 5. st. 1. 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 daljnjem tekstu: Zakon) 

te članka 27. st. 2. 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 podnesenom protiv dužnosnika Tomislava Paunovića, gradonačelnika Grada 

Hrvatske Kostajnice, na svojoj 13. sjednici, održanoj 22. travnja 2010.g., donijelo je sljedeće  

 

                                                             ODLUKU 

             Odbija se prijava za pokretanje postupka odlučivanja o sukobu interesa 

podnesena protiv dužnosnika Tomislava Paunovića, gradonačelnika Grada Hrvatske 
Kostajnice, 

                                                      Obrazloženje  

             Postupak odlučivanja o sukobu interesa pokrenut je temeljem anonimne prijave od 10. 

ožujka 2010. g.  

             Podnositelj prijave navodi kako gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice već drugi 

mandat neistinito u imovinskoj kartici prikazuje visinu svoje plaće u iznosu od 5.540,00 kuna, 

a ista navodno iznosi oko 8.000,00 kuna. 

             Povjerenstvo je razmotrilo predmetnu prijavu sukoba interesa kao i imovinsku karticu 

dužnosnika Paunovića koju je podnositelj prijave priložio spisu predmeta. Naime, imovinska 

kartica dužnosnika Paunovića objavljena na web stranicama Povjerenstva i temeljem koje je 

podnesena prijava sukoba interesa, odnosi se na prethodni mandat ( 2005.-2009.g.) u kojoj je 

imenovani dužnosnik ostvarivao plaću u iznosu 5.540,00 kuna. Imovinsku karticu za novi 

mandat ( 2009.-2013.g. ) dužnosnik Paunović je podnio 10.07.2009.g., a koju je Ured 

povjerenstva zaprimio 17.07.2009.g., dakle prije podnošenja predmetne prijave sukoba 

interesa, i u zakonskom roku od izbora za gradonačelnika u novom mandatu. Zbog velikog 

opsega posla nakon održavanja lokalnih izbora u Republici Hrvatskoj i zaprimljenih preko 

1500 imovinskih kartica, Ured povjerenstva do 10.03.2010.g., kada je podnesena prijava 



sukoba interesa, na svojim web stranicama nije objavila novu imovinsku  karticu dužnosnika 

Paunovića ( koju je u fizičkom obliku imala zaprimljenu u Uredu ) u kojoj je isti naveo da 

ostvaruje plaću u iznosu od 10.192,68 kuna. Kao potvrda navedenome spisu predmeta 

priložene su obje imovinske kartice  kao i kopija dostavne knjige Ureda Povjerenstva. 

               U smislu čl. 41. st. 1. toč. 2. ( 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), Povjerenstvo je odbilo prijavu za pokretanje 

postupka odlučivanja o sukobu interesa protiv dužnosnika Tomislava Paunovića jer je 

imenovani sukladno čl. 7. i 7a Zakona u zakonskom roku podnio imovinsku karticu te istinito 

i potpuno prikazao svoje imovno stanje.  

                Slijedom navedenoga, Povjerenstvo je odlučilo kao u izreci ove odluke. 

 

 

                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

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

 

 

 

 


