
                                                            
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  

 

Broj: SI-231/13                                       
Zagreb 4. rujna 2013.  

 

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

temelju članka 39. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 

26/11., 12/12. i 126/12., u daljnjem tekstu ZSSI), u predmetu dužnosnika Zorana 

Vujanovića, zamjenika gradonačelnika Grada Sinja u mandatu 2009. – 2013., na 24. 

sjednici održanoj dana 4. rujna 2013.g. donosi sljedeću  

 

ODLUKU 

 

1. Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnika Zorana 

Vujanovića, zamjenika gradonačelnika Grada Sinja u mandatu 2009. – 2013., 

zbog povrede članka 14. stavka 1. ZSSI-a, koja povreda proizlazi iz istovremenog 

obnašanja navedene dužnosti i članstva u nadzornom odboru trgovačkog društva 

GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC d.o.o. 

 

2. Poziva se dužnosnik Zoran Vujanović da u roku od 15 dana od dana primitka 

ove odluke dostavi Povjerenstvu očitovanje na navode iz obrazloženja ove 

odluke.  

 

Obrazloženje 
 

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 43. ZSSI-a propisano je da su gradonačelnici i 

njihovi zamjenici dužnosnici u smislu odredbi navedenog zakona, stoga je Zoran Vujanovića, 

zamjenik gradonačelnika Grada Sinja u mandatu 2009. – 2013. obvezan postupati sukladno 

odredbama ZSSI-a.   

 

Člankom 14. stavkom 1. ZSSI-a, propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi 

upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno 

nadzornih odbora izvanproračunskih fondova niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim 

subjektima. 

 

Člankom 39. stavkom 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.  
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Povjerenstvo je na temelju saznanja o mogućem sukobu interesa dužnosnika Zorana 

Vujanovića formiralo spis predmeta koji je kroz knjige ulazne pošte proveden pod poslovnim 

brojem 711-U-3479-SI-231/13 dana 3. rujna 2013.g., koji se nadalje vodi pod poslovnim 

brojem SI-231/13.  

 

Povjerenstvo je izvršilo uvid u izvješće o imovinskom stanju dužnosnika kojeg je 

dužnosnik Zoran Vujanović podnio Povjerenstvu dana 2. kolovoza 2013.g., povodom kraja 

mandata zamjenika gradonačelnika Grada Sinja. 

 

U navedenom izvješću, u Glavi III, „Podatci o drugim poslovima dužnosnika“, pod 

točkom b) Članstvo u upravnim tijelima (upravni odbori, upravna vijeća i dr.) i nadzornim 

odborima poslovnih subjekata, dužnosnik je naveo da je u razdoblju od 28. kolovoza 2009. do 

4. srpnja 2013. obnašao dužnost člana nadzornog odbora u trgovačkom društvu 

GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC d.o.o. te da je za obavljanje navedene funkcije 

primio neto primitak na godišnjoj razini u iznosu od 8.400,00 kn, uz napomenu da od 1. lipnja 

2010. do 4. srpnja 2013. nije primao naknadu.  

 

Uvidom u podatke sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu, Povjerenstvo je 

utvrdilo da je pod matičnim brojem subjekta 060215255, oib: 13359120801, upisano 

trgovačko društvo GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC d.o.o. U podacima o nadzornom 

odboru upisan je Zoran Vujanović,  kao zamjenik predsjednika nadzornog odbora. 

  

Člankom 20. stavkom 3. ZSSI-a propisano je da obveze koje za  dužnosnika 

proizlaze iz članka 14. Počinju danom stupanja na dužnost i traju 12 mjeseci od 

prestanka obnašanja dužnosti. 

U postupku pred Povjerenstvom potrebno je utvrditi vremensko razdoblje u kojem je 

dužnosnik Zoran Vujanović istovremeno uz obnašanje dužnosti zamjenika gradonačelnika 

Grada Sinja, bio član odnosno zamjenik predsjednika nadzornog odbora trgovačkog društva 

GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC d.o.o. Poziva se dužnosnik Zoran Vujanović da 

sukladno članku 39. stavku 3. ZSSI-a, u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke, dostavi 

Povjerenstvu očitovanje u odnosu na razloge pokretanja ovog postupka, kao i odgovarajuću 

dokumentaciju, osobito odluku društva GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC d.o.o. 

kojom je isti imenovan članom odnosno zamjenikom predsjednika nadzornog odbora 

navedenog društva. Također se poziva dužnosnik da se u očitovanju izjasni i o sveukupnom 

iznosu ostvarenih naknada za obavljanje navedene funkcije. Sijedom svega gore navedenog, 

Povjerenstvo je donijelo odluku kao što je navedeno u izreci ovog akta. 

                                                                        PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                                  Dalija Orešković, dipl. iur. 


