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Broj: M-159/13 

Zagreb, 11. srpnja 2013. 

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

članka 30. stavka 1. podstavaka 2., 4. i 5. 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 na upit Dražene Mucha, pročelnice Općeg Upravnog odjela Grada Ivanić-Grada, 

postavljenog u odnosu na dužnosnika Krešimira Maleca, zamjenika gradonačelnika 

Grada Ivanić-Grada u mandatu 2009. – 2013.,  na svojoj 21. sjednici održanoj dana 11. 

srpnja 2013. godine, daje sljedeće: 

OČITOVANJE 

I. Utvrđivanje okolnosti koje predstavljaju obnašanje nespojivih dužnosti člana 

gradskog vijeća, u smislu članka 78. stavka 1. podstavka 31. Zakona o 

lokalnim izborima („Narodne novine 144/12 – u daljnjem tekstu: ZLI), u 

nadležnosti je Ministarstva uprave. 

 

II. Na temelju članka 20. stavka 3. ZSSI-a i članka 14. stavak 1. ZSSI-a  

dužnosnik Krešimir Malec u razdoblju od dvanaest mjeseci od dana 

prestanka obnašanja dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada Ivanić-

Grada, ne može obnašati dužnost direktora trgovačkog društva Podzemno 

skladište plina d.o.o. 

 

Obrazloženje 

               Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnijela je pročelnica Općeg upravnog 

odjela Grada Ivanić-Grada, Dražena Mucha. Zahtjev je postavljen u odnosu na dužnosnika 

Krešimira Maleca, zamjenika gradonačelnika Grada Ivanić-Grada u mandatu 2009. – 2013., 

koji je navedenu dužnost obnašao do 7. lipnja 2013. godine.  

U knjigama ulazne pošte zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva zaveden je pod 

poslovnim brojem 711-U-2198-M-159/13, dana 3. srpnja 2013. godine, povodom kojeg se 

vodi predmet broj M-159/13.  

 

Člankom 3. stavkom 1. točkom 43. ZSSI-a, propisano je da su zamjenici 

gradonačelnika dužnosnici u smislu navedenog Zakona. Članak 6. stavak 1. istoga Zakona 

propisuje da u slučaju dvojbe je li neko ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti, 

dužnosnici moraju zatražiti mišljenje Povjerenstva.  
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Članak 6. stavak 2. ZSSI-a propisuje da će Povjerenstvo najkasnije u roku od 15 dana 

od dana primitka zahtjeva dati obrazloženo mišljenje na zahtjev dužnosnika. 

Iako je zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnesen od strane osobe koja nije 

dužnosnik u smislu ZSSI-a, zahtjev se odnosi na dužnosnika iz članka 3. stavka 1. točke 43. 

ZSSI-a, te je u vezi je s tumačenjem odredbi ZSSI-a i načela obnašanja javnih dužnosti, stoga 

u svrhu učinkovitog sprječavanja sukoba interesa i provođenja edukacije dužnosnika u 

pitanjima sukoba interesa, na takav zahtjev Povjerenstvo daje obrazloženo očitovanje. 

U zahtjevu se navodi da je na lokalnim izborima održanim dana 19. svibnja 2013. 

godine Krešimir Malec izabran za člana gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada, a ujedno obnaša 

dužnost direktora trgovačkog društva Podzemno skladište plina d.o.o., na koju ga je 

imenovala skupština navedenog trgovačkog društva, a predložila ga je Vlada Republike 

Hrvatske.  

Od Povjerenstva se traži mišljenje da li je obnašanje dužnosti direktora trgovačkog 

društva Podzemno skladište plina d.o.o., nespojivo s obnašanjem dužnosti člana gradskog 

vijeća Grada Ivanić-Grada u smislu članka 78. stavka 1. podstavka 31. Zakona o lokalnim 

izborima („Narodne novine“, broj 144/12). 

Tumačenje okolnosti iz kojih bi proizlazilo obnašanje nespojivih dužnosti člana 

gradskog vijeća u nadležnosti je Ministarstva uprave.  

Članovi gradskog vijeća nisu dužnosnici u smislu članka 3. ZSSI-a, no Krešimir Malec 

bio je dužnosnik na temelju obnašanja dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada Ivanić-

Grada u mandatu 2009. – 2013., te je 12 mjeseci nakon prestanka obnašanja navedene 

dužnosti obvezan postupati sukladno određenim odredbama ZSSI-a. 

Uvidom u podatke sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu utvrđeno je da je pod 

matičnim brojem subjekta 080679079 upisano društvo Podzemno skladište plina d.o.o., te da 

je Krešimir Malec upisan kao direktor društva, ovlašten za zastupanje društva pojedinačno i 

samostalno od 23. ožujka 2013. godine. Osnivač navedenog trgovačkog društva je trgovačko 

društvo Plinacro d.o.o., čiji je jedini osnivač i vlasnik Republika Hrvatska. 

 

Slijedom navedenog, Povjerenstvo podnositeljici zahtjeva ukazuje da je člankom 14. 

stavkom 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. 

Člankom 20. stavkom 3. ZSSI-a, propisano je da obveze koje proizlaze iz članka 14. počinju 

danom stupanja na dužnost i traju dvanaest mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti. 

Člankom 8. stavkom 3. Zakona o lokalnim izborima propisano je da mandat općinskog 

načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika izabranih na redovnim ili na 

prijevremenim izborima traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih 

rezultata izbora novoga općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana.  
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Gradsko izborno povjerenstvo Grada Ivanić-Grada donijelo je dana 6. lipnja 2013. 

godine Odluku o objavi konačnih rezulata izbora za izbor gradonačelnika Grada Ivanić-Grada 

Klasa: 013-03/13-01/01, Ur.broj: 238/10-03/06-13-75, slijedom čega je Krešimira Maleca 

dužnost zamjenika gradonačelnika Grada Ivanić-Grada obnašao do 7. lipnja 2013. godine.  

Iz navedenog proizlazi da od prestanka obnašanja dužnosti zamjenika gradonačelnika 

Grada Ivanić-Grada nije proteklo više od dvanaest mjeseci, stoga članstvom u upravi  

trgovačkog društva Podzemno skladište plina d.o.o.,  Krešimir Malec krši članak 14. stavak 1. 

ZSSI-a. 

 

          Slijedom navedenog Povjerenstvo je dalo očitovanje kako je navedeno u izreci ovoga 

akta. Očitovanje će se dostaviti podnositeljici zahtjeva putem pošte. Očitovanje će biti 

objavljeno na Internet stranici Povjerenstva.                                                                                

 

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA                                                                                        

Dalija Orešković, dipl.iur. 


