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Broj: R/13 

Zagreb, 10. travnja 2013. 

 

         Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), na temelju odredbe     

članka 30. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj    26/11, 12/12 i 126/12,  u 

daljem tekstu: ZSSI), na upit Ivane Saucha, , na svojoj 9. sjednici, održanoj 10. travnja 2013, donosi  

sljedeće 

 

OČITOVANJE 

 

I. Temeljem odredbe čl. 16. st. 3. ZSSI-a, odvjetničko društvo Gajski, Grlić, Prka, Saucha i 

partneri d.o.o., nije dužno obavještavati Povjerenstvo o stupanju u poslovni odnos s 

drugim državnim tijelima u kojima dužnosnik Tomislav Saucha ne obnaša javnu 

dužnost, niti kad stupa u poslovni odnos s jedinicama lokalne odnosno područne 

(regionalne) samouprave ili s trgovačkim društvima u kojima Republike Hrvatska ili 

jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave ima upravljački udio, 

obzirom da temeljem navedene odredbe ova obveza postoji samo u odnosu na trgovačko 

društvo u kojem sam dužnosnik (a ne član njegove obitelji) ima 0,5 % ili više udjela u 

vlasništvu odnosno kapitalu trgovačkog društva. 

 

II. Temeljem odredbe čl. 18. st. 1. ZSSI-a, dužnosnik Tomislav Saucha dužan je pravodobno 

obavijestiti Povjerenstvo u slučaju kada odvjetničko društvo Gajski, Grlić, Prka, Saucha 

i partneri d.o.o., kao poslovni subjekt u kojem član obitelji dužnosnika ima 0,5 % ili više 

udjela u vlasništvu, stupa u poslovni odnos s tijelom u kojem dužnosnik obnaša javnu 

dužnost. 

 

III. U obnašanju javne dužnosti, dužnosnici su dužni poštivati načela djelovanja propisana u 

čl. 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11, 12/12 i 

126/12),  među koja je uvrštena i zabrana korištenja javne dužnosti za osobni probitak ili 

probitak osobe koja s njima povezana, također su dužni poštivati zabrane  propisane u čl. 

7. istog zakona, među kojima je i zabrana utjecanja na dobivanje poslova ili ugovora o 

javnoj nabavi. 

 

IV. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11), Uredba o nadzoru nad 

provedbom Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 10/12), Pravilnik o popisu 

obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 19/12) i Zakon o 

državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave („Narodne novine“ broj 21/10) 

propisuju obveznike postupanja sukladno tim propisima, te ovlasti središnjeg tijela 

državne uprave nadležnog za sustav javne nabave (Ministarstvo gospodarstva), i Državne 

komisije za kontrolu postupka javne nabave, način postupanja i druga bitna pitanja u 

vezi nadzora nad provedbom Zakona o javnoj nabavi, stoga Povjerenstvo upućuje na 

postojanje kontrolnih mehanizama i sustava sankcija kojima se štiti javni interes koji 

proizlaze iz navedenih zakona i pratećih podzakonskih propisa. 
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Obrazloženje 

 

 

             Ivana Saucha, supruga dužnosnika Tomislava Sauche predstojnika Ureda predsjednika Vlade 

Republike Hrvatske, zatražila je mišljenje Povjerenstva. Navedeni upit zaveden je u knjigama ulazne 

pošte pod poslovnim brojem 711-U-443-R/13 dana 03.04.2013.g. 

 

            Povjerenstvo ukazuje da je odredbama čl. 6. st.1. i st.2. ZSSI-a propisana obveza dužnosnika 

da u slučaju dvojbe da li je neko ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti, zatraže mišljenje 

Povjerenstva, a ujedno je propisana i obveza Povjerenstva da u roku od 15 dana od dana primitka 

zahtjeva donese obrazloženo mišljenje na zahtjev dužnosnika.  

 

              Obzirom da je u konkretnom slučaju zahtjev za donošenjem mišljenja Povjerenstva 

podnijela osoba koja nije dužnosnik u smislu čl. 3. st. 1., st. 2 i st. 3. ZSSI-a, Povjerenstvo podneseni 

zahtjev tretira kao upit, na kojeg Povjerenstvo daje očitovanje. 

 

           U bitnom se u postavljenom upitu navodi da Ivana Saucha u trgovačkom društvu Gajski, 

Grlić, Prka, Saucha i partneri, odvjetničko društvo d.o.o., ima 23 % udjela u vlasništvu (kapitalu) 

navedenog trgovačkog društva, te da u istom Martina Gajski ima također 23 % udjela, Mladen Prka 

ima 34 %, a Janjko Grlić 20 %. Obzirom na navedeno, od Povjerenstva je zatražena uputa o 

postupanju u budućim situacijama u kojima navedeno odvjetničko društvo stupa u poslovni odnos s 

javnim institucijama ili s trgovačkim društvima koja su u pretežitom vlasništvu države ili jedinica 

područne (regionalne) i lokalne samouprave. 

 

 U nastavku upita ukazuje se na odredbe Zakona o odvjetništvu, posebice na odredbe o 

odvjetničkoj tajni i interesu potencijalnih klijenata, kao i na rokove koji mogu biti relativno kratki, u 

kojima bi odvjetničko društvo trebalo podnijeti svoju ponudu na temelju eventualnog zahtjeva za 

pružanjem pravnih usluga javnim institucijama ili trgovačkim društvima koja su u pretežitom 

vlasništvu države ili jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave. 

 

             U odnosu na obvezu obavještavanja Povjerenstva o stupanju u poslovni odnos trgovačkog 

odnosno odvjetničkog društva u kojima Ivana Saucha ima 23 % udjela u vlasništvu (kapitalu) putem 

javnog natječaja ili na drugi način s državnim tijelima ili s jedinicama lokalne, odnosno područne 

(regionalne) samouprave ili s trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne 

odnosno područne (regionalne) samouprave ima upravljački udio, Povjerenstvo ukazuje da temeljem 

odredbe čl. 16. st. 3. ZSSI-a, takva obveza trgovačkog društva postoji samo u odnosu na trgovačko 

društvo u kojem sam dužnosnik, a ne član njegove obitelji, ima 0,5 % i više udjela u vlasništvu 

(kapitalu) trgovačkog društva. 

 

  Povjerenstvo također ukazuje da temeljem odredbe čl. 18. st. 1. ZSSI-a, obveza 

obavještavanja Povjerenstva, postoji i u situaciji kada poslovni subjekt u kojem član obitelji 

dužnosnika ima 0,5 % i više udjela u vlasništvu (kapitalu), stupa u poslovni odnos s tijelom u kojem 

dužnosnik obnaša javnu dužnost. 
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            Slijedom navedenog, za ostale slučajeve u kojima odvjetničko društvo Gajski, Grčić, Prka, 

Saucha i partneri d.o.o., stupa u poslovni odnos s drugim državnim tijelima ili s jedinicama lokalne, 

odnosno područne (regionalne) samouprave ili s trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska 

ili jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave ima upravljački udio, koje nisu tijelo u 

kojem suprug Ivane Saucha kao dužnosnik obnaša javnu dužnost, ne postoji obveza obavještavanja 

ovog Povjerenstva. 

 

  No, ukoliko bi iz konkretnih okolnosti stupanja u neki poslovni odnos proizlazilo da je do 

istog došlo povredom nekog od načela propisanog u čl. 5. ZSSI-a koje obvezuje dužnosnika 

Tomislava Sauchu, ili povodom nekog zabranjenog djelovanja iz čl. 7. ZSSI-a, počinjenog od strane 

dužnosnika Tomislava Sauche, odnosno ukoliko bi iz konkretnih okolnosti proizlazilo da je dužnosnik 

Tomsilav Saucha koristio obnašanje svoje javne dužnosti kako bi pogodovao privatnom interesu Ivane 

Saucha pa tako i privatnom interesu trgovačkog društva u kojem ona ima više od 0,5 % udjela u 

vlasništvu (kapitalu), a osobito ako bi koristio utjecaj koji proizlazi iz obnašanja javne dužnosti 

predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske kako bi odvjetničko društvo Gajski, Grčić, 

Prka, Saucha i partneri d.o.o. dobilo neki posao ili sklopilo ugovor koji se sklapa u postupku javne 

nabave, temeljem ovlasti iz čl. 30. i čl. 39. st 1. ZSSI-a, ovo Povjerenstvo bi bilo nadležno pokrenuti 

postupak sukoba interesa protiv dužnosnika Tomislava Sauche. 

 

  Obzirom da se predmetni upit nije izričito odnosio na već postojeću situaciju u kojoj se 

odvjetničko društvo Gajski, Grlić, Prka, Saucha i partneri d.o.o., nalazi u poslovnom odnosu s 

trgovačkim društvom Plinacro d.o.o., u kojem udjele u vlasništvu (kapitalu) drži Republika Hrvatska, 

već podnositeljica upita traži uputu o postupanju u eventualnim budućim situacijama u kojima bi 

odvjetničko društvo Gajski, Grlić, Prka, Saucha i partneri d.o.o., imalo namjeru stupanja u poslovni 

odnos s državnim tijelima ili s jedinicama lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, 

Povjerenstvo je pod točkom IV. očitovanja ukazalo da bi u takvim situacijama postojala obveza 

državnih tijela i jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave da  postupaju sukladno 

odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11), kao i na kontrolne mehanizme i na 

sustav sankcija kojima se štiti javni interes, koji proizlaze iz navedenog zakona i pratećih 

podzakonskih propisa. 

 

                Odredbama čl. 13. Zakona o javnoj nabavi, sukob interesa u javnoj nabavi opisan je kao 

odnos naručitelja i gospodarskog subjekta u kojem predstavnik naručitelja istovremeno obavlja 

upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, 

dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog 

gospodarskog subjekta s više od 0,5%. S takvim gospodarskim subjektima naručitelji ne smiju sklapati 

ugovore o javnoj nabavi. Ista zabrana odnosi se i na gospodarske subjekte u kojima osoba koja je 

povezana s naručiteljem obavlja upravljačke poslove ili ima više od 0,5 % udjela u vlasništvu 

(kapitalu) tog gospodarskog subjekta, osim  kada je povezana osoba poslovne udjele, dionice odnosno 

druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskog subjekta s više 

od 0,5%, stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost 

predstavnika naručitelja s kojim je povezana.  

 

                 Analiza navedenih odredbi Zakona o javnoj nabavi također pokazuje da samo po sebi, 

stupanje u poslovni odnos odvjetničkog društva Gajski, Grlić, Prka, Saucha i partneri d.o.o., primjerice 

sa drugim tijelima vlasti odnosno sa državnim institucijama, jedinicama lokalne odnosno područne 
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(regionalne) samouprave ili sa trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne 

odnosno područne (regionalne) samouprave ima upravljački udio, nije sporno pod uvjetom da su 

poštivane odredbe Zakona o javnoj nabavi, te da do dobivanja posla, odnosno do stupanja u poslovni 

odnos nije došlo povredom odredbi čl. 5. i čl. 7. ZSSI-a, počinjenim od strane dužnosnika Tomislava 

Sauche u odnosu na kojeg se podnositeljica upita smatra povezanom osobom. 

 

  Povjerenstvo primjećuje da trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska ili jedinica 

lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave ima upravljački udio, uglavnom nisu obvezna 

postupati sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi. 

 

             Povjerenstvo također ukazuje i na okolnost da obavljanje odvjetničke djelatnosti za koju je 

registrirano trgovačko društvo Gajski, Grlić, Prka, Saucha i partneri, odvjetničko društvo d.o.o., zbog 

Ustavom i zakonom definiranog položaja odvjetnika kao zaštitnika prava građana i pravnih osoba, ne 

podliježe zakonitostima tržišnog natjecanja, stoga Povjerenstvo mehanizme sprječavanja sukoba 

interesa i zaštite javnog interesa promatra i u okviru odredbi Zakona o odvjetništvu te pratećih 

podzakonskih propisa, i to u okviru odredbi Statuta Hrvatske odvjetničke komore i Kodeksa 

odvjetničke etike. 

 

                U razmatranju mogućnosti postojanja sukoba interesa koji bi proizlazio već iz same 

činjenice da trgovačko društvo u kojem Ivana Saucha kao supruga dužnosnika Tomislava Sauche ima 

više od 0,5 % poslovnih udjela, stupa u poslovni odnos sa nekim trgovačkim društvom u kojem 

Republika Hrvatska ili jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave ili neko drugo 

državno tijelo ili institucija ima udio u vlasništvu (kapitalu) tog trgovačkog društva, osobito u situaciji 

kada takvo trgovačko društvo nije obvezno postupati sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, 

Povjerenstvo polazi od Ustavom i Zakonom o odvjetništvu definiranog položaja odvjetnika kao 

zaštitnika prava građana i pravnih osoba. 

 

                Naime, odredbama Zakona o odvjetništvu („Narodne novine“ broj 9/94, 117/08, 50/09, 

75/09 i 18/11)  ustroj i djelovanje odvjetništva uređen je kao neovisna i samostalna služba koja 

osigurava pružanje pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i 

pravnih interesa.  

 

                Ustavno je a i zakonsko pravo svake fizičke, pa tako i pravne osobe da se za pružanje pravne 

pomoći obrati onom odvjetniku u čije pravno znanje, stručnost, ugled i druge osobne kvalitete vjeruje. 

Odnos između odvjetnika i fizičke ili pravne osobe koju zastupa ili kojoj pruža pravnu pomoć, 

uvjetovan je prije svega odnosom povjerenja, te se stoga fizičke i pravne osobe obraćaju sa zahtjevom 

za zastupanje odnosno sa zahtjevom za pružanje pravne pomoći upravo onom odvjetniku kojem 

vjeruju obzirom na  ugled kojeg je upravo taj odvjetnik svojim radom stekao.   

 

                Iz odredbe čl. 18. st. 1. Zakona o odvjetništvu kojom je propisano da odvjetnici imaju pravo 

na nagradu za svoj rad te na naknadu troškova u svezi s obavljenim radom sukladno tarifi koju 

utvrđuje i donosi Hrvatska odvjetnička komora uz suglasnost ministra pravosuđa, proizlazi 

nemogućnost da odvjetnici u odnosu na iznos nagrade za rad, međusobno konkuriraju.  

 

                 Odredbama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (u daljem tekstu: 

Tarifa) propisana je vrijednost bodova odnosno iznos nagrade za rad odvjetnika, za svaku točno 

određenu radnju zastupanja pred sudovima, upravnim i drugim tijelima. Odvjetnici se obvezatno 
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udružuju u Komoru kao samostalnu i neovisnu organizaciju sa svojstvom pravne osobe, te za pruženu 

pravnu pomoć obavezno primjenjuju i naplaćuju upravo onaj iznos nagrade koji je propisan u 

navedenoj Tarifi. 

 

              Odredbama Tarife propisano je da za pružanje druge pravne pomoći koja se ne odnosi na 

radnje zastupanja pred sudovima i drugim državnim organima, odvjetnik može ugovoriti pružanje 

pravne pomoći s pravnom osobom ili osobom koja obavlja samostalnu djelatnost u paušalnom iznosu, 

no takav ugovor mora biti sklopljen u pisanoj formi, mora sadržavati opis radova ili poslova koje će 

odvjetnik za stranku obavljati, a odvjetnik takav ugovor mora prijaviti Hrvatskoj odvjetničkoj komori. 

 

              Odredbom čl. 7. Zakona o odvjetništvu propisano je da su odvjetnici dužni pružati pravnu 

pomoć savjesno, sukladno Ustavu Republike Hrvatske, zakonima, statutu i drugim općim aktima 

Komore, te Kodeksu odvjetničke etike.  

 

               Kodeksom odvjetničke etike kojeg također donosi Hrvatska odvjetnička komora, popisano je 

da se protivi časti i ugledu odvjetništva svaka nelojalnost u poslovanju a osobito pribavljanje stranaka 

putem ponuda, posrednika ili reklama, kao i pozivanje u pribavljanju stranaka i u zastupanju stranaka 

na dobre veze.  

 

                 Statutom Hrvatske odvjetničke komore propisano je da traženje ili pribavljanje stranaka na 

nedostojan način predstavlja težu povredu dužnosti i ugleda odvjetnika za što nadležna disciplinska 

tijela kao sankciju mogu izreći gubitak prava na obavljanje odvjetništva. 

 

                  Iako se postavljeni upit odnosi na eventualne buduće situacije, Povjerenstvo konstatira da 

je isti postavljen povodom u javnosti već poznate i problematizirane situacije u kojoj je odvjetničko 

društvo Gajski, Grlić, Prka, Saucha i partneri, već stupilo u poslovni odnos s trgovačkim društvom 

Plinacro d.o.o. S tim u vezi Povjerenstvo ukazuje da niti u ovom konkretnom slučaju temeljem odredbi  

čl. 16. st. 3. i čl. 18. st. 1. ZSSI-a, nije postojala zakonom propisana obaveza prethodnog 

obavještavanja ovog Povjerenstva. 

 

                  Imajući na umu da su dužnosnici u obnašanju javne dužnosti dužni postupati časno, 

pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano, te da su dužni čuvati vlastitu vjerodostojnost i 

dostojanstvo povjerene im dužnosti  i povjerenje građana, kao i obvezu dužnosnika iz čl. 9. St. 2. 

ZSSI-a, kojom je propisano da su dužnosnici nastupajući u javnosti dužni istinito i potpuno odgovoriti 

na pitanja o imovini, izvorima sredstava i načinu njezina stjecanja, bilo da se ta pitanja odnose izravno 

na dužnosnika ili na osobu o čijem je imovinskom stanju dužnosnik dužan podnijeti izvještaj, 

Povjerenstvo ukazuje da bi neovisno o tome što u konkretnom slučaju ne postoji obveza prethodnog 

obavještavanja ovog Povjerenstva, dužnosnik Tomislav Saucha mogao javno deklarirati svako 

stupanje ili namjeru stupanja u poslovni odnos između odvjetničkog društva u kojem njegova supruga 

ima poslovni udio i nekog državnog tijela, ili jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) 

samouprave ili trovačkog društva u kojem Republika Hrvatska ili jedinica lokalne odnosno područne 

(regionalne) samouprave ima udio u vlasništvu (kapitalu), te se na primjereni način ograditi od svake 

mogućnosti stvaranja dojma da je do stupanja u takav poslovni odnos došlo zbog nekog od 

zabranjenog djelovanja dužnosnika ili nelojalnim poslovanjem odnosno pozivanjem na dobre veze 

počinjenim od podnositeljice upita ili nekog od drugih partnera iz njezinog odvjetničkog društva. 

 



                                                 

 

 

                                                                   
                  REPUBLIKA  HRVATSKA 

                  Povjerenstvo za odlučivanje  

                          o sukobu interesa 

 

 

Republika Hrvatska, Ul. Kneza Mutimira 5, 10 000 Zagreb, Tel: ++385/1/5559 527, Fax: ++ 385/1/5559 407 

e-mail: info@sukobinteresa.hr, OIB   60383416394  

              Pri tome Povjerenstvo ukazuje da bi u svakom pojedinom slučaju, dužnosnik bio dužan 

pronaći primjereni način ovakvog deklariranja, kako se javni istupi dužnosnika ne bi pretvorili u 

prikriveno reklamiranje odvjetnika, koje je odvjetnicima odredbama Zakona o odvjetništvu, Statutom 

Hrvatske odvjetničke komore i Kodeksom odvjetničke etike, zabranjeno. 

 

                Uvažavajući čast, ugled i dostojanstvo odvjetničke profesije, Povjerenstvo utvrđuje da za 

sada ne raspolaže sa saznanjima iz kojih bi proizlazilo da je odvjetničko društvo Gajski, Grlić, Prka, 

Saucha i partneri d.o.o, stupilo u poslovni odnos s trgovačkim društvom Plinacro d.o.o., nelojalnim 

poslovanjem. 

 

                 No ukoliko Povjerenstvo bilo povodom zaprimljene prijave sukoba interesa  ili 

provođenjem vlastitih provjera dođe do saznanja da je do stupanja u navedeni poslovni odnos došlo 

povredom odredbi iz čl. 5. i čl. 7. ZSSI-a koju je počinio dužnosnik Tomislav Saucha, Povjerenstvo će 

temeljem ovlasti iz čl. 30. i čl. 39. St. 1. ZSSI-a protiv navedenog dužnosnika pokrenuti postupak radi 

odlučivanja o sukobu interesa. 

 

             Slijedom svega navedenog, Povjerenstvo je donijelo očitovanje kako je to navedeno u izreci 

ovoga akta. 

 

                                                                        PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                               Dalija Orešković, dipl. iur. 


