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Broj: SI-55/13 

Zagreb, 22. svibnja 2013.g. 

 

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

članka 39. stavak 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11, 

12/12 i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, „Narodne novine“ broj 126/12 i 48/13 – 

pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu ZSSI), u predmetu dužnosnika Mate Grgića, 

općinskog načelnika Općine Garčin, na svojoj 15. sjednici, održanoj 22. svibnja 2013.g.,  

donosi sljedeću  

 

ODLUKU 

 

I. Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa u odnosu na dužnosnika Matu 

Grgića, općinskog načelnika Općine Garčin.  
 

II. Poziva se dužnosnik Mato Grgić da u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke 

dostavi Povjerenstvu očitovanje na navode iz obrazloženja ove odluke, zajedno sa 

potrebnom dokumentacijom. 
 

Obrazloženje 
 

Povjerenstvo je zaprimilo neanonimnu prijavu o mogućem sukobu interesa u odnosu na 

Matu Grgića, općinskog načelnika Općine Garčin, evidentiranu u knjizi ulazne pošte pod 

poslovnim brojem 711-U-577-SI-55/13 dana 12. travnja 2013.g., povodom koje se vodi predmet 

broj SI-55/13. 

 

Člankom 3. stavak 1. podstavak 43. ZSSI-a, propisano je da su općinski načelnici 

dužnosnici u smislu navedenog Zakona te je stoga dužnosnik Mato Grgić kao općinski 

načelnik Općne Garčin dužan postupati sukladno odredbama ZSSI.  

 

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 predmetnoj prijavi u bitnom se navodi da je u drugoj polovici 2012.g., Općina Garčin 

provodila postupak javne nabave održavanja javne rasvjete za Općinu Garčin, koji je poništen. 

Podnositelj prijave navodi da odluka o poništenju tog javnog natječaja nije bila obrazložena, no 

smatra da je komisija u sastavu Miroslava Štefanca, Irene Zmaić i Marka Žilića donijela takvu 

odluku obzirom na okolnost da se kao jedan od ponuđača na navedeni natječaj javio Mile 

Bilokapić, kao vlasnik Elektroinstalaterskog i elektromonterskog obrta, koji je punac od 
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općinskog načelnika Mate Grgića, i time s njim povezana osoba, no zbog dugovanja po osnovi 

neplaćenih poreza i doprinosa, navedeni ponuditelj nije ispunjavao uvijete natječaja. 

 

U prijavi se nadalje navodi da je u siječnju 2013.g., raspisan novi natječaj, na kojem je kao 

najpovoljniji ponuditelj izabran upravo Elektroinstalaterski i elektromonterski obrt u vlasništvu 

Mile Bilokapića, koji je u predmetnom javnom natječaju, i za opremu i za njihovu ugradnju 

ponudio cijene koje su niže od tvorničkih cijena opreme. Podnositelj prijave navodi da je ovaj obrt 

koji je u vlasništvu povezane osobe s općinskim načelnikom, već osam godina u kontinuiranom 

poslovnom odnosu sa Općinom Garčin.  

Povjerenstvo ukazuje da su u članku 7. ZSSI-a, propisana zabranjena djelovanja 

dužnosnika, među kojima se ističe da je dužnosnicima zabranjeno utjecati na dobivanje 

poslova ili ugovora o javnoj nabavi, te im je zabranjeno koristiti položaj dužnosnika 

utjecanjem na odluku zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti kako bi postigli osobni probitak 

ili probitak povezane osobe, neku povlasticu ili pravo, odnosno kako bi sklopili pravni posao 

ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi. 

Člankom 4. stavak 2. ZSSI-a propisano je da se članom obitelji dužnosnika smatraju 

bračni ili izvanbračni drug dužnosnika, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i 

sestre dužnosnika te posvojitelj, odnosno posvojenik dužnosnika, no u stavku 5. istog članka 

propisano da se pored navedenih osoba, povezanim osobama smatraju  i druge osobe koje se 

prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s 

dužnosnikom. Povjerenstvo utvrđuje da se punac općinskog načelnika ima smatrati s njim 

povezanom osobom. 

Nadalje, povodom redovite provjere podataka iz podnesenih Izvješća o imovinskom stanju 

dužnosnika, Povjerenstvo je uvidom u podatke iz sudskog registra Trgovačkog suda u Osijeku, 

Stalna služba u Slavonskom Brodu utvrdilo da je pod matičnim brojem subjekta 050001856  

upisano trgovačko društvo Posavska Hrvatska d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod, u 

kojem dužnosnik Mate Grgić obnaša dužnost predsjednika nadzornog odbora navedenog 
trgovačkog društva. 

Člankom 14. stavak 1. ZSSI-a propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih 

tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim 
subjektima. 

U postupku pred Povjerenstvom, potrebno je utvrditi da li je do stupanja u poslovni 

odnos Elektroinstalaterskog i elektromonterskog obrta u vlasništvu Mile Bilokapića, Matije 

Gupca 57, Donji Andrijevci, sa Općinom Garčin došlo povredom nekog od načela obnašanja 

javnih dužnosti ili zabranjenim djelovanjem općinskog načelnika Mate Grgića, te vremensko 

razdoblje u kojem dužnosnik Mate Grgić, istovremeno uz obnašanje dužnosti općinskog načelnika 

Općine Garčin obnaša i dužnost predsjednika nadzornog odbora trgovačkog društva Posavska 
Hrvatska d.o.o., kao i da li je za obnašanje te dužnosti primio naknadu i u kojem iznosu. 

Temeljem članka 39. stavak 3. ZSSI-a, ovom odlukom traži se od dužnosnika Mate 

Grgića, općinskog načelnika Općine Garčin, da u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke 

dostavi Povjerenstvu pisano očitovanje na navode iz obrazloženja, zajedno sa odgovarajućom 

dokumentacijom o početku obnašanja dužnosti predsjednika nadzornog odbora trgovačkog 

društva Posavska Hrvatska d.o.o. Od navedenog trgovačkog društva zatražit će se podaci i 

dokumentacija o isplaćenim naknadama Mari Grgiću za obnašanje dužnosti člana nadzornog 
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odbora. Od Općine Garčin zatražit će se cjelokupna dokumentacija provedenih postupaka javne 

nabave za održavanje javne rasvjete u Općini Garčin, u 2012.g., i 2013.g., te očitovanje o 

sveukupnom poslovnom odnosu Općine Garčin  sa obrtom u vlasništvu punca općinskog 
načelnika u proteklih osam godina. 

Slijedom svega gore navedenog, Povjerenstvo je odlučilo kao u izreci ovog akta. Ova 

odluka dostavit će se dužnosniku Mati Grgiću putem službene e-mail adrese te se time smatra da 
je dostava uredno izvršena. Ova odluka objavit će se i na Internet stranici Povjerenstva. 

 

                                                                        PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                                  Dalija Orešković, dipl. iur. 

        

 

 

 

 

 

 

 


