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-Objava na web stranici Općine Brckovljani- 

 

PREDMET: Obavijest o o izuzimanju iz postupka sudjelovanja u Javnom natječaju za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Brckovljani 

 

Poštovani, 

 

Dana 03.09.2018. godine Općina Brckovljani je raspisala Javni natječaj za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Općine Brckovljani, KLASA: 945-05/18-01/38; URBROJ: 238/04-18-3, koji je 

objavljen dana 03.09.2018. godine na oglasnoj ploči u prostorijama Općine Brckovljani i na web 

stranici www.brckovljani.hr, te obavijest o raspisivanju javnog natječaja na web stranici Dugoselske 

kronike. Rok za dostavu ponuda je bio 13.09.2018. godine do 14.00 sati.  

Pristiglo je u roku 5 ponuda. Utvrđeno je Zapisnikom Povjerenstva za provedbu javnog natječaja da su 

4 ponude najpovoljnije, dok jedna nije najpovoljnija. 

Na predmetni javni natječaj dostavio je ponudu  OPG Tomislav Funtek, čiji je nositelj moj sin, te je 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja predložilo općinskom načelniku da zatraži mišljenje 

Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. 

OPG Tomislav Funtek je podnio ponudu:  

1. za paket k.č.br. 3768/1, 3768/2, 3767/2, 3767/1, k.o. Brckovljani po ponuđenoj godišnjoj 

zakupnini od 19.423,12 kuna (početna zakupnina je 9.711,56 kuna) 

2. za paket k.č.br. 3760/1, 3758/1, 3862/1, k.o. Brckovljani po ponuđenoj godišnjoj zakupnini 

od 13.686,30 kuna (početna zakupnina je 6.843,15 kuna),  

3. za k.č.br. 3769/1, k.o. Brckovljani po ponuđenoj godišnjoj zakupnini od 7.701,44 kune 

(početna zakupnina je 3.850,72 kune),  

4. za k.č.br. 3765/1, k.o. Brckovljani po ponuđenoj godišnjoj zakupnini od 3.875,84 kune 

(početna zakupnina je 1.937,92 kune). 

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je na 23. sjednici održanoj dana 28.09.2018. godine, 

Broj: 711-I-1475-M-116/18-02-11 dalo Mišljenje da Općina Brckovljani može stupiti u poslovni 

odnos s OPG-om Tomislav Funtek, ukoliko općinski načelnik postupi po uputama Povjerenstva, 

odnosno dužan je članovima Općinskog vijeća deklarirati okolnost da je njegov sin podnio ponudu za 

zakup poljoprivrednog zemljišta, istu okolnost objaviti na internetskim stranicama Općine Brckovljani 

i nadalje se izuzeti od svakog sudjelovanja u postupku navedenog Javnog natječaja i dužan je za radnje 

koje je dužan poduzimati ovlastiti svog zamjenika te prije stupanja u poslovni odnos dostaviti 

dokumentaciju iz koje je vidljivo da su provedene upute Povjerenstva. 

S ciljem zaštite vlastite vjerodostojnosti i očuvanja povjerenja građana u tijela javne vlasti kao i 

otklanjanja svake sumnje da svoju dužnost, općinskog načelnika Općine Brckovljani koristim za 

probitak povezane osobe, izuzeo sam se od bilo kakvog sudjelovanja u provedbi navedenog javnog 

natječaja. 

 

               Sa poštovanjem, 

 

                                            OPĆINSKI NAČELNIK 

                                        Željko Funtek v.r. 

 

 

http://www.brckovljani.hr/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


