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Broj: SI-259/13                                       

Zagreb 28. studenog 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., 126/12. i 48/11. – pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu ZSSI), u 

predmetu dužnosnika Anđelka Nagrajsalovića, općinskog načelnika Općine Sveti Juraj 

na Bregu, na 33. sjednici održanoj dana 28. studenog 2013. godine donosi sljedeću   

ODLUKU 

I. Istovremeno obnašanje dužnosti općinskog načelnika Općine Sveti Juraj na 

Bregu, u mandatu 2009. – 2013., te u mandatu 2013. – 2017., uz obavljanje 

poslova direktora u trgovačkim društvima MIPS programska oprema d.o.o. i 

GRADNET d.o.o., predstavlja povredu članka 14. stavka 1. ZSSI-a. 

II. Za povredu ZSSI-a, opisanu pod točkom I. ove izreke, dužnosniku Anđelku 

Nagrajsaloviću, općinskom načelniku Općine Sveti Juraj na Bregu, izriče se 

sankcija iz članka 42. stavka 1. podstavka 2. ZSSI-a - obustava isplate dijela neto 

mjesečne plaće, u ukupnom iznosu od 4.000,00 kuna, koja će se trajati 4 (četiri) 

mjeseca i izvršit će se u 4 (četiri) jednaka mjesečnih obroka. 

  

Obrazloženje 

Povjerenstvo je na 26. sjednici održanoj dana 25. rujna 2013., na temelju vlastitih 

saznanja o mogućem sukobu interesa pokrenulo postupak protiv dužnosnika Anđelka 

Nagrajsalovića, općinskog načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu, u mandatu 2009. – 2013. i 

u mandatu 2013. – 2017., zbog okolnosti što je istovremeno uz obnašanje navedene dužnosti 

bio član uprave odnosno direktor trgovačkih društava MIPS programska oprema d.o.o. i 

GRADNET d.o.o. 

Na odluku Povjerenstva o pokretanju postupka radi utvrđivanja sukoba interesa, 

dužnosnik Anđelko Nagrajsalović dostavio je pisano očitovanje u zakonom propisanom roku. 

U očitovanju, dužnosnik u bitnom navodi da funkciju člana uprave trgovačkog društva 

MIPS programska oprema d.o.o. obavlja od osnivanja, te da je do 30. lipnja 2013. bio u 

radnom odnosu u navedenom trgovačkom društvu na radnom mjestu sistem administratora,  a 

s navedenim datumom potpisao je sporazumni raskid ugovora o radu.  
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Dužnosnik napominje da je u prethodnom mandatu dužnost općinskog načelnika 

Općine Sveti Juraj na Bregu obavljao bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno kao volonter, a 

od 1. srpnja 2013. godine navedenu dužnost obnaša profesionalno. Dužnosnik nadalje 

pojašnjava da trgovačko društvo MIPS programska oprema d.o.o., dužnosniku nije isplaćivalo 

dobit ili bilo koju drugu vrstu naknade. Dužnosnik navodi da je 10. siječnja 2011.g., sklopio 

Ugovor o prijenosu upravljačkih prava, kojim upravljačka prava na temelju udjela u 

vlasništvu navedenog trgovačkog društva prenosi na osobu Danijela Mesarića. Dužnosnik 

ističe da navedeno trgovačkog društvo nije stupalo u poslovni odnos s općinom u kojoj 

obnaša javnu dužnost. 

U odnosu na trgovačko društvo GRADNET d.o.o., dužnosnik navodi da funkciju člana 

uprave također obavlja od osnivanja navedenog trgovačkog društva. Nadalje navodi da mu u  

razdoblju od 2003. do 2013. godine, navedeno trgovačkog društvo nije isplaćivalo dobit, niti 

bilo koju drugu vrstu naknade. Dužnosnik navodi da je 10. siječnja 2011.g., sklopio Ugovor o 

prijenosu upravljačkih prava, kojim upravljačka prava na temelju udjela u vlasništvu 

navedenog trgovačkog društva prenosi na osobu Danijela Mesarića. Također ističe da niti 

trgovačkog društvo GRADNET d.o.o. nije stupalo u poslovni odnos s Općinom Sveti Juraj na 

Bregu. 

Dužnosnik je u prilogu očitovanja dostavio rješenje o upisu u sudski registar 

Trgovačkog suda u Varaždinu, broj: Tt-03/1316-3 od 27. studenog 2003., rješenje o upisu u 

sudski registar Trgovačkog suda u Vraždinu, broj: Tt-03/783-2 od 3. lipnja 2003., Ugovor o 

prijenosu upravljačkih prava na temelju udjela u trgovačkim društvima MIPS programska 

oprema d.o.o. i GRADNET d.o.o., ovjeren kod javnog bilježnika Ivana Kvakana iz Čakovca 

pod brojem OV-59/11 dana 10. siječnja 2011. godine, Popis gospodarskih subjekata s kojima 

je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi, izdanog od 

Međimurske županije, Općine Sveti Juraj na Brijegu pod poslovnim brojem Klasa: 008-

02/09-01/02, Ur.broj: 2109/16-01-09-1 od 30. lipnja 2009., u kojem se navodi da Općina 

Sveti Juraj na Brijegu ne smije stupati u poslovne odnos s trgovačkim društvima Gradnet 

d.o.o., MIPS programska oprema d.o.o., i Svjetska ekologija i energija d.o.o., te Popis 

gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o 

javnoj nabavi, izdanog od Međimurske županije, Općine Sveti Juraj na Brijegu pod 

poslovnim brojem Klasa: 008-02/13-01/02, Ur.broj: 2109/16-01-13-1 od 10. lipnja 2013.g., u 

kojem se navodi da Općina Sveti Juraj na Brijegu ne smije stupati u poslovne odnos s 

trgovačkim društvima Gradnet d.o.o., i MIPS programska oprema d.o.o. 

Povjerenstvo je od trgovačkih društava MIPS programska oprema d.o.o. i GRADNET 

d.o.o. zatražilo te dobilo očitovanja u kojima se navodi da navedena trgovačka društva 

dužnosniku Anđelku Nagrajsaloviću, u razdoblju od 2009. godine, pa nadalje, nisu isplaćivala 

naknadu za obavljanje funkcije direktora. Dužnosnik je dana 27. studenog 2013. dostavio 

Povjerenstvu dopunu očitovanja, u kojoj je naveo da je njegova ovlast za zastupanje 

trgovačkog društva GRADNET d.o.o. prestala s danom 30. listopada 2013. godine, o čemu 

kao dokaz dostavlja povijesni izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Varaždinu.  
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U dopuni očitovanja ujedno navodi da je evidentiranje promjene podataka u sudskom 

registru da je Anđelko Nagrajsalovića prestao obavljati funkciju direktora trgovačkog društva 

MIPS d.o.o., u tijeku.  

Uvidom u izvješće o imovinskom stanju dužnosnika, kojeg je dužnosnik Anđelko 

Nagrajsalović podnio Povjerenstvu povodom obnašanja dužnosti općinskog načelnika Općine 

Sveti Juraj na Bregu u mandatu 2009. – 2013.g. kao i uvidom u izvješće dužnosnika 

podneseno povodom početka obnašanja ove dužnosti u mandatu 2013. – 2017., Povjerenstvo 

je utvrdilo da dužnosnik Anđelko Nagrajsalović obnaša dužnost općinskog načelnika Općine 

Sveti Juraj na Bregu od dana 1. lipnja 2009. godine. U razdoblju od stupanja na navedenu 

dužnost, pa do 10. ožujka 2011.g.,  na snazi je bio Zakon o sprječavanju sukoba interesa u 

obnašanju javnih dužnosti („Narodne novine“, broj: 163/03., 94/04., 48/05., 141/06., 60/08., 

38/09. i 92/10.). Navedeni zakon je u članku 2. stavku 1. podstavku 34. propisivao da su 

gradonačelnici, općinski načelnici i njihovi zamjenici dužnosnici u smislu navedenog zakona. 

Člankom 11. stavkom 5. citiranog Zakona bilo je propisano da dužnosnici ne mogu biti 

članovi uprava ili nadzornih odbora trgovačkih društava. Ova zabrana, u odnosu na članstvo u 

upravama trgovačkih društava, bila je propisana beziznimno. Ista apsolutna zabrana članstva u 

upravnim tijelima i nadzornim odborima trgovačkih društava propisana je i u ZSSI-u koji je 

stupio na snagu dana 10. ožujka 2011.g., a koji u članku 14. stavku 1. propisuje 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. 

Uvidom u podatke sudskog registra Trgovačkog suda u Varaždinu kao i uvidom u 

dokumentaciju koju je dužnosnik dostavio uz očitovanje, Povjerenstvo je nedvojbeno utvrdilo 

da je dužnosnik Anđelko Nagrajsalović u razdoblju od osnivanja trgovačkog društva 

GRADNET d.o.o., odnosno od 2003. godine, pa tako i u razdoblju u kojem je obnašao 

dužnost općinskog načelnika Općine Sveti Juraj na Brijegu, sve do 30. lipnja 2013.g., 

obavljao funkciju direktora u navedenom trgovačkom društvu. Povjerenstvo je također 

utvrdilo da je navedeni dužnosnik od osnivanja trgovačkog društva MIPS programska oprema 

d.o.o., odnosno od 2003.g., pa tako i u razdoblju u kojem je obnašao dužnost općinskog 

načelnika Općine Sveti Juraj na Brijegu obavljao funkciju direktora i u navedenom 

trgovačkom društvu. 

Slijedom navedenog, Povjerenstvo utvrđuje da je dužnosnik Anđelko Nagrajsalović 

istovremenim obnašanjem dužnosti općinskog načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu, u 

mandatu 2009. – 2013., a potom i u mandatu 2013. – 2017., uz obavljanje funkcije direktora u 

trgovačkim društvima MIPS programska oprema d.o.o. i GRADNET d.o.o., postupao 

suprotno članku 11. stavku 6. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih 

dužnosti koji je bio na snazi do 10. ožujka 2011.g., a potom je od navedenog datuma odnosno 

od stupanja na snagu ZSSI-a, opisnom situacijom kršio članak 14. stavak 1. ZSSI-a. 
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U odnosu na dokumentaciju, i to u odnosu na akte Općine Sveti Juraj na brijegu o 

Popisu gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. 

Zakona o javnoj nabavi, za koje je Povjerenstvo utvrdilo da su u istovjetnom sadržaju 

objavljeni i na Internet stanici navedene općine, a koji akti bi trebali spriječiti mogućnost 

stupanja trgovačkih društava u kojima dužnosnik Anđelko Nagrajsalović ima udjele u 

vlasništvu u poslovni donos s Općinom Sveti Juraj na Brijegu, Povjerenstvo izražava sumnju 

u vjerodostojnost dokumenta oznake Klasa: 008-02/09-01/02, Ur.broj: 2109/16-01-09-1 od 

30. lipnja 2009., obzirom da se u istom, i to u samom nazivu navodi da je  riječ o Popisu 

gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o 

javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/2011 i 93/13). Naime, u navedenom dokumentu, 

datiranom kao što je to navedeno, sa datumom 30. lipnja 2009.g., poziva se na postupanje 

sukladno Zakonu o javnoj nabavi koji je donesen i stupio na snagu tek dvije godine kasnije 

(„Narodne novine“ broj 90/2011 i 93/13.). Iz navedenog proizlazi sumnja da je navedeni akt 

antidatiran. Navedeni akt, kao i očitovanje na navode iz odluke o pokretanju postupka u 

kojem se između ostalog tvrdi da Općina Sveti Juraj na Brijegu nije poslovala s trgovačkim 

društvima Gradnet d.o.o., i MIPS programska oprema d.o.o., potpisao je, te stoga za istinitost 

i vjerodostojnost sadržaja i iznesenih navoda odgovara dužnosnik Anđelko Nagrajsalović. 

Ukoliko daljnjim provjerama Povjerenstvo stekne saznanja o stupanju navedenih trgovačkih 

društava u poslovni odnos s Općinom Sveti Juraj na Brijegu, Povjerenstvo će protiv 

dužnosnika pokrenuti postupak zbog kršenja članka 17. stavka 1. ZSSI-a. 

Člankom 42. ZSSI-a propisane su sankcije koje se mogu izreći za povredu odredbi 

navedenog zakona. Prilikom odmjeravanja vrste i visine sankcije Povjerenstvo je cijenilo sve 

okolnosti o kojima ovisi izbor vrste i visine sankcije. Povjerenstvo je kao okolnosti koje su 

utjecale da sankcija bude niža ocijenilo činjenicu da dužnosnik nije primao naknadu za 

obavljanje funkcije direktora u trgovačkim društvima MIPS programska oprema d.o.o. i 

GRADNET d.o.o., kao i činjenicu da je dužnosnik dužnost općinskog načelnika do 1. srpnja 

2013. obnašao bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno kao volonter. Ostali navodi na koje je 

ukazao dužnosnik u svom pisanom očitovanju, ne mogu se uvažiti kao razlozi na temelju 

kojih bi ovo Povjerenstvo izreklo sankciju blažu od obustave isplate dijela neto mjesečne 

plaće.  

Slijedom navedenog Povjerenstvo smatra da je za utvrđene povrede ZSSI-a primjerena 

sankcija obustave isplate dijela neto mjesečne plaće u ukupnom iznosu od 4.000,00 kn koja će 

trajati četiri mjeseca te će se izvršiti u četiri jednaka mjesečna obroka. Slijedom svega gore 

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

temelju članka 39.stavka 7. ZSSI-a ova odluka će biti objavljena na Internet stranici 

Povjerenstva.  

                                                                              PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                                  Dalija Orešković, dipl. iur.  
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Uputa o pravnom lijeku 

 

Protiv odluke Povjerenstva može se pokrenuti upravni spor. Upravna tužba podnosi se 

nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave odluke Povjerenstva. 

Podnošenje tužbe nema odgodni učinak. 

 

 


