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

sastavu na temelju odredbe članka 30. stavak  1., podstavak 2. Zakona o sprječavanju 

sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11, 12/12, Odluke Ustavnog suda 126/12, u 

daljnjem tekstu: ZSSI), u predmetu podnositelja zahtjeva Borisa Kovačića, 

gradonačelnika grada Ivanić – Grada na svojoj 8. sjednici, održanoj 27. ožujka 

2013.g. donosi sljedeće 

 

MIŠLJENJE 

 

Istodobno obnašanje dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada Ivanić - 

Grada i člana uprave – direktora trgovačkog društva Podzemno skladište 

plina d.o.o.,  predstavlja povredu članka 14. stavak 1. ZSSI-a, neovisno o 

tome da li se dužnost zamjenika gradonačelnika obnaša volonterski ili 

profesionalno. 

 

Obrazloženje 

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, zaprimilo je zahtjev dužnosnika 

Borisa Kovačića, gradonačelnika Grada Ivanić - Grada za donošenjem mišljenja koji je 

u knjigama ulazne pošte zaveden pod poslovnim brojem 711-U-505-01-M-20/12, dana 

26. ožujka 2012.g., povodom kojeg se vodi predmet broj M-20/12. 

 

Povjerenstvo u razdoblju od primitka predmetnog zahtjeva za donošenjem 

mišljenja pa do stupanja na dužnost članova Povjerenstva koji su izabrani sukladno 

odredbama ZSSI-a, odnosno do dana 11.02.2013.g., nije djelovalo, stoga je ovo 

Povjerenstvo zbog proteka roka iz članka 6. stavak 2. ZSSI-a uputilo podnositelju 

zahtjeva dana 28.02.2013.g., poziv da se očituje Povjerenstvu da li ostaje kod 

podnesenog zahtjeva kao i da Povjerenstvo obavijesti o eventualnim promjenama koje 

su u međuvremenu mogle nastati a koje bi bile relevantne za donošenje pravilnog, 

zakonitog i meritornog mišljenja. 

 

Dopisom zaprimljenom u Povjerenstvu u knjigama ulazne pošte pod brojem 711-U-190-

M-20/12/13 dana 14. ožujka 2013.g., pročelnica Općeg upravnog odjela Grada Ivanić - 

Grada, u ime podnositelja zahtjeva dostavila je Povjerenstvu očitovanje u kojem navodi 

da ostaje kod podnesenog zahtjeva za donošenjem mišljenja. 

 

Članak 6. stavak 1. ZSSI-a propisuje da u slučaju dvojbe je li neko ponašanje u 

skladu s načelima javnih dužnosti, dužnosnici moraju zatražiti mišljenje Povjerenstva. 

Članak 6. stavak 2. ZSSI-a propisuje da će Povjerenstvo najkasnije u roku od 15 dana 
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od dana primitka zahtjeva dati obrazloženo mišljenje na zahtjev dužnosnika. Članak 39. 

stavak 2. ZSSI-a propisuje da Povjerenstvo obvezno pokreće postupak iz svoje 

nadležnosti na osobni zahtjev dužnosnika. Člankom 3. stavak 1. podstavak 43. ZSSI-a 

propisano je da su gradonačelnici i njihovi zamjenici, dužnosnici u smislu navedenog 

zakona. 

 

Podnositelj zahtjeva Povjerenstvu postavlja upit da li dužnosnik Krešimir Malec, 

zamjenik gradonačelnika Grada Ivanić – Grada, može istodobno uz obnašanje ove 

dužnosti obnašati i dužnost člana uprave – direktora trgovačkog društva Podzemno 

skladište plina d.o.o., čiji je osnivač trgovačko društvo Plinacro d.o.o., ukoliko dužnost 

zamjenika gradonačelnika obnaša kao volonter. 

 

Člankom 14. stavak 1. ZSSI-a propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi 

upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava upravih vijeća ustanova odnosno 

nadzornih odbora izvanproračunskih fondova niti obavljati poslove upravljanja u 

poslovnim subjektima. Navedena zabrana odnosi se na dužnosnike neovisno o tome da 

li dužnost obnašaju profesionalno ili volonterski.  

 

Slijedom svega navedenog, Povjerenstvo je donijelo mišljenje kako je navedeno u 

izreci ovoga akta. Ovo mišljenje dostavit će se podnositelju zahtjeva putem e-mail-a i 

fax-a, te će biti objavljeno na Internet stranici Povjerenstva. 

 

 

                                                                      PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                              Dalija Orešković, dipl. iur. 

 
 


