REPUBLIKA HRVATSKA
Povjerenstvo za odlučivanje
o sukobu interesa

Broj: SI-30/12
Zagreb, 24. travanj 2013. godine.
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) temeljem
članka 39. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine“ broj 26/11,
12/12 i Odluke Ustavnog Suda Republike Hrvatske „Narodne novine“ 126/12, u daljnjem
tekstu ZSSI), u predmetu dužnosnice Ane Šarić, općinske načelnice Općine Majur, na
svojoj 12. sjednici, održanoj 24. travnja 2013. godine, donosi slijedeću

O D L U K U
I.
Pokreće se postupak odlučivanja o sukobu interesa u odnosu na dužnosnicu Anu
Šarić, općinsku načelnicu Općine Majur.
II.
Poziva se dužnosnica da u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke dostavi
Povjerenstvu očitovanje na navode iz obrazloženja ove odluke.
Obrazloženje
Povjerenstvo je zaprimilo neanonimnu prijavu o mogućem sukobu interesa u odnosu
na dužnosnicu Anu Šarić, općinsku načelnicu Općine Majur, evidentiranu u knjizi ulazne
pošte pod brojem 711-U-635-01-SI-30/12 dana 23. svibnja 2012.g., povodom koje se vodi
predmet SI-30/12.
Člankom 3. stavak 1. podstavak 43. ZSSI-a, propisano je da su općinski načelnici
dužnosnici u smislu odredbi navedenog Zakona, stoga je Ana Šarić kao općinska načelnica
Općine Majur obvezna postupati sukladno pravnim pravilima navedenog zakona.
Člankom 39. stavak 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 prijavi se u bitnom navodi da je Općinsko vijeće Općine Majur na svojoj sjednici,
održanoj u svibnju 2012.g., na prijedlog Ane Šarić, općinske načelnice Općine Majur,
povjerilo obavljanje usluga održavanja groblja na području Općine Majur trgovačkom društvu
Šarić promet d.o.o., koja je u vlasništvu sina općinske načelnice, te da dužnosnica o tom
poslovnom odnosu nije obavijestila Povjerenstvo. Nadalje se navodi da isto trgovačko društvo
Šarić promet d.o.o., obavlja i građevinske radove na zgradi Mjesnog doma u Stublju koji je u
vlasništvu Općine Majur, te radove održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Majur,
iako je koncesiju za te radove dobilo trgovačko društvo Abaza d.o.o., iz Hrvatske Dubice.
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Uvidom u podatke sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu-stalna služba u Sisku,
utvrđeno da je osnivač i jedini član trgovačkog društva Šarić-Promet d.o.o. sa sjedištem u
Majuru, na adresi Mlinska 3, Ivan Šarić, iz Majura, također na adresi Mlinska 3.
Iz podataka iz Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika, Povjerenstvo je utvrdilo da
je Ivan Šarić sin Ane Šarić, općinske načelnice Općine Majur,
Povjerenstvo je dopisom od 27. ožujka 2013.g., zatražilo od Općinskog vijeća Općine
Majur dostavu svih podataka i cjelokupne dokumentacije o poslovima koje je trgovačko
društvo Šarić- Promet d.o.o. obavilo za Općinu Majur, za vrijeme trajanja mandata općinske
načelnice Ane Šarić.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Majur dostavio je Povjerenstvu tražene podatke
i relevantnu dokumentaciju uz dopis Klasa 050-01/13-01/1, Ur.broj: 2176/14-01-13-2 od dana
9. travnja 2013.g., koji je u knjizi ulazne pošte Povjerenstva zaveden pod brojem 711-U-536SI-30-12/13 dana 11. travnja 2013.g.
U navedenoj dokumentaciji nalazi se Odluka o prikupljanju ponuda za obavljanje
komunalne djelatnosti putem pisanog ugovora - čišćenje i održavanje groblja, Klasa: 36302/12-01-1, Ur.broj: 2176/14-03-12-1, od 17. travnja 2012.g., koju je potpisala Ana Šarić, kao
općinska načelnica Općine Majur, Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu
prikupljanja pisanih ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - čišćenje groblja na
području Općine Majur Klasa: 363-02/12-01-1, Ur.broj: 2176714-03-12-2, od 17. travnja
2012.g., također potpisana od Ane Šarić, te dopisi kojima se dostavlja Odluka o prikupljanju
ponuda, a koji su upućeni trgovačkim društvima JP Komunalac d.o.o., Abaza d.o.o., i Šarić –
promet d.o.o., i obavijest ponuditeljima o otvaranju ponuda predviđenu za dan 08. svibnja
2012.g.
U spis je dostavljen i zapisnik Povjerenstva za provedbu prikupljanja pisanih ponuda
za obavljanje komunalne djelatnosti Klasa: 363-02/12-01/1, Ur.broj: 2176/14-03-12-9 od 08.
svibnja 2012.g., te zapisnik Općinskog vijeća Općine Majur Klasa: 021-05/12-02/2, Ur.broj:
2176/14-01-12-2 od 10. svibnja 2012.g., iz koje proizlazi da će Općina Majur kao naručitelj
sklopiti ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti - čišćenje groblja na području Općine
Majur sa trgovačkim društvom Šarić-Promet d.o.o, kao izvođačem, na razdoblje od četiri
godine, te Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja Majur i Mračaj, od
10. svibnja 2012.g., sklopljen između Općine Majur, zastupane po općinskoj načelnici Ani
Šarić kao naručitelju i trgovačkog društva Šarić-Promet d.o.o, zastupanog po direktoru Ivanu
Šarić kao izvoditelju.
Člankom 18. stavak 1. ZSSI-a propisano je da u slučaju kada tijelo u kojem dužnosnik
obnaša javnu dužnost stupa u poslovni odnos s poslovnim subjektom u kojem član obitelji
dužnosnika ima 0,5% ili više udjela u vlasništvu, dužnosnik je dužan o tome pravodobno
izvijestiti Povjerenstvo, koje će u roku od 15 dana a ako to zahtijevaju okolnosti konkretnog
slučaja i u roku od 5 dana, izraditi mišljenje zajedno s uputama o načinu postupanja
dužnosnika i tijela u kojem dužnosnik obnaša javnu dužnost u cilju izbjegavanja sukoba
interesa dužnosnika i osiguranja postupanja u skladu s odredbama ZSSI-a. Povjerenstvo
utvrđuje da dužnosnica Ana Šarić nije postupila sukladno opisanoj obvezi iz članka 18. stavak
1. ZSSI-a.
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U spis je dostavljena i dokumentacija o provedenom postupku prikupljanja ponuda za
obavljanje komunalne djelatnosti putem pisanog ugovora – čišćenje snijega temeljem kojeg je
sklopljen Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti – čišćenje snijega sa trgovačkim
društvom Abaza d.o.o. Iz dnevnika rada stroja, koji je sastavni dio ove dokumentacije
proizlazi da je Ivan Šarić, obavljao poslove čišćenje snijega na području Općine Majur za
tvrtku ABAZA d.o.o, strojem JCB 4x4x4 CX i to u dane 13. siječnja, 17. siječnja, 18.
siječnja, 25. siječnja, 13. veljače, 14. veljače i 23. veljače 2013. g.
Temeljem članka 39. stavak 3. ZSSI-a, nalaže se dužnosnici Ani Šarić, općinskoj
načelnici Općine Majur da se očituje o svim navodima iz ovog obrazloženja te da svoje
očitovanje dostavi Povjerenstvu u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke i zahtjeva iz
točke II. njezine izreke.
Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ove odluke. Ova odluka dostavit
će se dužnosnici Ani Šarić osobno te će se objaviti na Internet stranici Povjerenstva.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur.
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