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Broj: M-98/13  

 

Zagreb, 05. lipnja 2013.  

 

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

temelju članka 30. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne 

novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: ZSSI), na 

zahtjev dužnosnice Ivanke Novak, zamjenice općinskog načelnika Općine Nedelišće, na 

16. sjednici, održanoj 05. lipnja 2013., daje sljedeće  

 

 

MIŠLJENJE 

 

1. Na temelju članka 14. stavka 1. ZSSI-a dužnosnica za vrijeme obnašanja dužnosti 

zamjenice općinskog načelnika Općine Nedelišće, ne može biti član upravnog tijela 

odnosno direktor trgovačkog društava C LAB d.o.o., Čakovec, upravnih vijeća 

ustanova, odnosno nadzornih odbora izvanproračunskih fondova niti obavljati poslove 

upravljanja u poslovnim subjektima. 

 

2. Na temelju članka 16. stavka 1. ZSSI-a dužnosnica Ivanka Novak, dužna je za vrijeme 

obnašanja dužnosti zamjenice općinskog načelnika Općine Nedelišće prenijeti 

upravljačka prava na temelju udjela u vlasništvu (kapitalu) trgovačkog društva C LAB 

d.o.o, Čakovec i trgovačkog društva C Junior d.o.o., Općina Nedelišće na povjerenika, 

koji ne može biti s dužnosnicom povezana osoba. 

 

3. Dužnosnica može za vrijeme obnašanja javne dužnosti i nadalje voditi najam šest 

apartmana te stjecati prihode po ovoj osnovi, ukoliko ovu djelatnost ne obavlja u okviru 

poslovnog subjekta, odnosno ako prihod stečen najmom predstavlja dohodak od 

kapitala, s time da je dužnosnica obvezna prihode od iznajmljivanja redovito iskazivati 

u izvješću o imovinskom stanju istekom godine u kojoj je iznajmljivanjem apartmana 

došlo do bitne promjene u imovini.  

 

Obrazloženje 

 

 

Povjerenstvo je zaprimilo zahtjev Ivanke Novak za davanjem mišljenja Povjerenstva 

koji je u knjigama ulazne pošte zaveden pod poslovnim brojem 711-U-976-M-9/13, dana 04. 

lipnja 2013.g., povodom kojeg se vodi predmet broj M-99/13. Člankom 3. stavkom 1. 

podstavkom 43. ZSSI-a, popisano je da su općinski načelnici i njihovi zamjenici dužnosnici u 

smislu navedenog Zakona.  
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Člankom 6. stavkom 1. i 2. ZSSI-a propisano je da su u slučaju dvojbe je li neko 

ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti, dužnosnici dužni zatražiti mišljenje 

Povjerenstva, koje je potom dužno najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva 

dati obrazloženo mišljenje na zahtjev dužnosnika. Člankom 39. stavkom 2. ZSSI-a propisano 

je da Povjerenstvo obvezno pokreće postupak iz svoje nadležnosti na osobni zahtjev 

dužnosnika. 

 

Dužnosnica navodi da je na lokalnim izborima, održanim u svibnju 2013. izabrana za 

zamjenicu općinskog načelnika Općine Nedelišće te da će tu dužnost obnašati volonterski. 

 

Člankom 8. stavkom 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12.), 

propisano je da mandat općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika 

izabranih na redovnim ili na prijevremenim izborima počinje prvog radnog dana koji slijedi 

danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave 

konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana.  

Povjerenstvo Ivanki Novak daje mišljenje kao dužnosnici na temelju neslužbenih podataka o 

rezultatima izbora.  

 

 U zahtjevu dužnosnica navodi da je direktor trgovačkog društv C LAB d.o.o. Čakovec 

te da ima 50 % udjela u vlasništvu (kapitalu) navedenog poslovnog subjekta. Nadalje navodi 

da ima udjele i u vlasništvu (kapitalu) trgovačkog društva C JUNIOR d.o.o, Općina 

Nedelišće, te da je iznajmljivač šest apartmana u Villi Novak na Čiovu, Ističe da navedeni 

poslovni subjekti nisu u poslovnom odnosu s Općinom Nedelišće, te od Povjerenstva traži 

mišljenje koje su njezine obveze prema odredbama ZSSI-a. 

 

 U sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu, pod MBG 070037897, upisano je 

trgovačko društvo C LAB d.o.o. U podacima o osnivačima / članovima društva, upisani su 

Mladen Novak i Ivanka Novak, oboje s mjestom prebivališta Slakovec, Slakovec 63 D. u 

podacima o osobama ovlaštenima na zastupanje upisani su također Mladen Novak i Ivanka 

Novak. Nadalje, u istom sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu, pod MBG 

070032383, upisano je trgovačko društvo C JUNIOR d.o.o. U podacima o osnivačima / 

članovima društva, upisani su Mladen Novak i Ivanka Novak, oboje s mjestom prebivališta 

Slakovec, Slakovec 63 D. U podacima o osobama ovlaštenima na zastupanje upisani su 

Mladen Novak i Klaudija Alijašević. 

Člankom 8 .i 9. ZSSI-a, propisane su obveze dužnosnika da Povjerenstvu u roku od 30 

dana od dana stupanja na dužnost, dostavi izvješće o imovinskom stanju te o izvorima i 

načinu stjecanja imovine. Ovi podaci, obvezuju dužnosniku i u odnosu na udjele u vlasništvu 

(kapitalu) gore navedenih trgovačkih društava. 

Člankom 14. stavkom 1. ZSSI-a propisano je 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. 
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Člankom 16. stavkom 1. ZSSI, propisano je da će dužnosnik koji ima 0,5% i više 

udjela u vlasništvu (kapitalu) trgovačkog društva za vrijeme obnašanja javne dužnosti 

prenijeti svoja upravljačka prava na temelju udjela u kapitalu društva na drugu osobu, osim na 

osobe iz članka 4. stavka 5. ovog Zakona, ili na posebno tijelo, odnosno na povjerenika koji 

će glede ostvarivanja članskih prava i udjela u društvu djelovati u svoje ime a za račun 

dužnosnika. 

Člankom 16. stavkom 3. ZSSI-a, propisana je obveza obavještavanja Povjerenstva o 

stupanju u poslovni odnos trgovačkog društva u kojem dužnosnik ima više od 0,5 % udjela u 

vlasništvu (kapitalu) putem javnog natječaja ili na drugi način s državnim tijelima ili s 

jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ili s trgovačkim društvima u 

kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave 

ima upravljački udio. 

Člankom 17. stavkom 1. ZSSI-a, propisano je da poslovni subjekt u kojem dužnosnik 

ima 0,5% ili više udjela u vlasništvu (kapitalu) ne može stupiti u poslovni odnos s tijelom 

javne vlasti u kojem dužnosnik obnaša dužnost niti smije biti član zajednice ponuditelja ili 

podisporučitelj u tom poslovnom odnosu. 

Člankom 13. stavkom 2. ZSSI-a, propisano je da dužnosnici koji profesionalno 

obnašaju javnu dužnost za vrijeme njezina obnašanja ne mogu uz naknadu ili radi ostvarivanja 

prihoda obavljati druge poslove u smislu redovitog i stalnog zanimanja osim ako 

Povjerenstvo, na prethodni zahtjev dužnosnika, utvrdi da predmetni poslovi ne utječu na 

zakonito obnašanje javne dužnosti. 

Stjecanje prihoda po osnovi iznajmljivanja apartmana, nije protivno odredbama ZSSI-

a, ukoliko dohodak koji se na taj način ostvaruje predstavlja dohodak od kapitala, odnosno 

ukoliko se poslovi iznajmljivanja apartmana ne obavljaju u okviru poslovanja poslovnog 

subjekta. Dužnosnica je obvezna prihode koje ostvaruje iznajmljivanjem apartmana redovito 

iskazivati u izvješću o imovinskom stanju, istekom godine u kojoj je nastala bitna promjena u 

imovini.     

 Slijedom svega navedenog, Povjerenstvo daje mišljenje kao što je navedeno u izreci 

ovog akta. Mišljenje će se dostaviti Ivanki Novak  putem dostavljene e-mail adrese te se time 

smatra da je dostava uredno izvršena. Mišljenje će se objaviti i na Internet stranici 

Povjerenstva. 

 

                                                                       PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                                Dalija Orešković, dipl. iur. 


