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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., 126/12. I 48/13. – pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu ZSSI), u 

predmetu dužnosnika Zlatka Golubića, općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić i 

dužnosnika Ivice Kreze, zamjenika općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić, na 15. 

sjednici, održanoj 22. svibnja 2013. donosi sljedeću  

 

ODLUKU 

 

Protiv dužnosnika Zlatka Golubića, općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić i  

dužnosnika Ivice Krezo, zamjenika općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić, 

postupak odlučivanja o sukobu interesa zbog nepravilnosti javnog natječaja za davanje 

u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u 2013. godini,  

neće se pokrenuti. 
 

Obrazloženje 

 
Povjerenstvo je zaprimilo neanonimnu prijavu mogućeg sukoba interesa podnesenu protiv 

dužnosnika Zlatka Golubića, općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić i dužnosnika Ivice 

Kreze, zamjenika općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić koja je u knjigama ulazme pošte 

Povjerenstva evidentirana pod brojem 711-U-459-SI-49/13 dana 04. travnja.2013.g., povodom 

koje se vodi predmet broj SI-49/13. 

 

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 43. ZSSI-a, propisano je da su općinski načelnici i 

njihovi zamjenici dužnosnici u smislu navedenog zakona, stoga su Zlatko Golubić, povodom 

obnašanja dužnosti općinskog načelnika, a Ivica Krezo povodom obnašanja dužnosti 

zamjenika općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić, dužni postupati sukladno odredbama 

ZSSI-a.  

 

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. Na temelju stavka 4. istog članka, podnositelju prijave jamči se zaštita 

anonimnosti. 
 

U predmetnoj prijavi u bitnom se navodi da je općinski načelnik Općine Klošar Ivanić 

raspisao javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar 

Ivanić u 2013. godini. Podnositelj predmetne prijave smatra da su se pristigle ponude na javni 

natječaj otvorile i razmotrile prije njihovog javnog otvaranja kako bi se pogodovalo sudioniku 

javnog natječaja, Miji Dramcu, koji je u provedenom postupku javnog natječaja izabran kao 

najpovoljniji ponuđač za određene zemljišno – knjižne čestice. 
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Podnositelj prijave tumači da je Mijo Dramac povezana osoba sa zamjenikom općinskog 

načelnika Općine Kloštar Ivanić na temelju tazbinskog srodstva, obzirom da je Ivica Dramac 

oženjen za sestru zamjenika općinskog načelnika. Odnos povezanosti između Mije Dramac i Ivice 

Dramac u predmetnoj prijavi nije obrazložen.  

 

Tvrdnju o otvaranju pristiglih ponuda prije njihovog javnog otvaranja radi pogodovanja 

povezanoj osobi, podnositelj prijave obrazlaže okolnošću da su omotnice u kojima su se nalazile 

ponude, pa tako i njegova, na dan javnog otvaranja ponuda bile zalijepljene samoljepljivom 

trakom sa obje strane, iako je on osobno svjedočio da je njegova omotnica izvorno bila 

zalijepljena samo s jedne strane. 

 

Predmetnu prijavu Povjerenstvo ocjenjuje nevjerodostojnom i neosnovanom.  

 

Obzirom da na temelju saznanja koja je steklo iz navoda predmetne neanonimne prijave 

Povjerenstvo ne nalazi elemenata koji bi ukazivali na moguće povrede odredbi ZSSI-a, 

Povjerenstvo je donijelo odluku o nepokretanju postupka sukoba interesa.  

 

 Povjerenstvo ukazuje podnositelju prijave da se radi utvrđivanja eventualnih 

nepravilnosti u provedenom postupku javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u 2013. godini, obrati Ministarstvu poljoprivrede 

i Agenciji za poljoprivredno zemljište.  

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

temelju članka 39. stavka 1. ZSSI-a, ova odluka će se dostaviti  podnositelju prijave Sukladno 

članku 39. stavku 7. ZSSI-a odluka će biti objavljena i na Internet stranici Povjerenstva.  

 

                                                                        PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                                  Dalija Orešković, dipl. iur. 

        


