REPUBLIKA HRVATSKA
Povjerenstvo za odlučivanje
o sukobu interesa

Broj: SI-15/13
Zagreb, 6. ožujka 2013.g.
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na
temelju odredbe članka 39. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne
novine“, broj 26/11, 12/12 i Odluka Ustavnog suda „Narodne novine“ broj 126/12, u
daljnjem tekstu: ZSSI), u predmetu dužnosnika Ivana Vitalia, općinskog načelnika
Općine Sućuraj, na svojoj 5. sjednici, održanoj 6. ožujka 2013.g., donosi sljedeću
ODLUKU
I.

Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa u odnosu na
dužnosnika Ivana Vitalia, općinskog načelnika Općine Sućuraj.

II.

Poziva se dužnosnik Ivan Vitali da u roku od 15 dana od dana primitka ove
odluke dostavi Povjerenstvu očitovanje na navode iz obrazloženja ove
odluke.
Obrazloženje

Odredbom čl.3. st.1. toč.43. ZSSI-a propisano je da su gradonačelnici, općinski načelnici i
njihovi zamjenici dužnosnici u smislu odredbi navedenog zakona, stoga je Ivan Vitali kao
općinski načelnik Općine Sućuraj dužnosnik na kojeg se odnose odredbe navedenog Zakona.
Odredbom čl. 39. st. 1. ZSSI-a propisano je da Povjerenstvo može pokrenuti postupak iz svoje
nadležnosti na temelju svoje odluke povodom vjerodostojne, osnovane i neanonimne prijave
ili u slučajevima kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa dužnosnika.
U odnosu na dužnosnika Ivana Vitalia, Povjerenstvo je pod poslovnim brojem 711-U-90-01SI-15/11 dana 14.02.2013.g., zaprimilo neanonimnu prijavu o mogućem sukobu interesa,
povodom koje je otvoren spis predmeta sukoba interesa SI-15/13.
U prijavi se u bitnom navodi da je dužnosnik Ivan Vitali bio vlasnik 429 dionica trgovačkog
društva Sućuraj d.d., Sućuraj, koje su predstavljale 14,53 % udjela u vlasništvu (temeljnom
kapitalu) navedenog trgovačkog društva, a da u izviješću o imovinskom stanju nije prijavio
njihovo posjedovanje niti njihovu naknadnu prodaju.
U prijavi se nadalje navodi da je dužnosnik koristio položaj općinskog načelnika Općine
Sućuraj kako bi interesno pogodovao trgovačkom društvu Sućuraj d.d.
U prijavi se navodi da je kao općinski načelnik Općine Sućuraj opunomoćio odvjetnika Rina
Barbića iz Jelse za zastupanje Općine Sućuraj, koji također u određenim sudskim sporovima
zastupa i trgovačko društvo Sućuraj d.d.
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Odredbama članka 7. ZSSI-a, opisana su zabranjena djelovanja dužnosnika, temeljem kojih je
dužnosnicima zabranjeno primiti li zahtijevati korist ili obećanje koristi radi obavljanja
dužnosti, ostvariti ili dobiti pravo u slučaju kršenja načela jednakosti pred zakonom,
zloupotrijebiti posebna prava dužnosnika koja proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti,
primiti dodatnu naknadu za poslove obnašanja javnih dužnosti, tražiti, prihvatiti ili primiti
vrijednost ili uslugu radi glasovanja o bilo kojoj stvari, ili utjecati na odluku nekog tijela ili
osobe radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe, obećavati zaposlenje ili neko drugo
pravo u zamjenu za dar ili obećanje dara, utjecati na dobivanje poslova ili ugovora o javnoj
nabavi, koristiti povlaštene informacije o djelovanju državnih tijela radi osobnog probitka ili
probitka povezane osobe, ili na bilo koji drugi način koristiti položaj dužnosnika utjecanjem
na odluku zakonodavne, izvršne, ili sudbene vlasti kako bi postigli osobni probitak ili probitak
povezane osobe, neku povlasticu ili pravo, sklopili pravni posao ili na drugi način interesno
pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi.
Uvidom u podatke iz sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu utvrđeno je da je pod
matičnim brojem subjekta 060005607 upisano trgovačko društvo Sućuraj d.d., u kojem
dužnosnik Ivan Vitali nije upisan niti kao član uprave niti kao član nadzornog odbora.
Uvidom u podatke iz izviješća o imovinskom stanju kojeg je dužnosnik Ivan Vitali dostavio
Povjerenstvu dana 11.05.2011.g., povodom stupanja na dužnost općinskog načelnika Općine
Sućuraj, utvrđeno da je da dužnosnik Ivan Vitali u dijelu podataka koji se odnose na poslovne
udjele, dionice i vrijednosne papire u poslovnim subjektima, nije naveo nikakve podatke.
Također se utvrđuje da u dijelu podataka koji se odnose na druge poslove dužnosnika, nije
navedeno članstvo u upravnim tijelima i nadzornim odborima poslovnih subjekata.
U postupku pred Povjerenstvom potrebno je utvrditi da li je dužnosnik Ivan Vitali u
obnašanju dužnosti općinskog načelnika Općine Sućuraj na bilo koji način postupao suprotno
zabranama iz članka 7. ZSSI-a, da li je na bilo koji način interesno pogodovao trgovačkom
društvu Sućuraj d.d., te da li se navedeno trgovačko društvo povodom bilo koje okolnosti
može smatrati da je interesno povezano sa dužnosnikom Ivanom Vitaliem.
Na temelju odredbe čl. 39. st. 3. ZSSI-a, ovom odlukom traži se od dužnosnika Ivana Vitalia
da se očituje o navodima iz ovog obrazloženja te da svoje očitovanje, dostavi Povjerenstvu u
roku od 15 dana od dana primitka ove odluke i zahtjeva iz toč. II. njezine izreke.
Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ove odluke.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur.
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