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Zagreb, 27. ožujka 2013. 

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

odredbe čl. 30.st.1. alineja 2. i čl. 39. st. 2.  Zakona o sprječavanju sukoba interesa ( „Narodne 

novine“ broj 26/11, 12/12 i 126/12, u daljnjem tekstu: ZSSI), u predmetu Denisa Hrestaka, 

člana uprave Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim 

tehnologijama d.o.o. ( u daljnjem tekstu: APIS IT d.o.o.), na svojoj 8. sjednici održanoj 

dana 27. ožujka 2013.g. donijelo je sljedeće: 

MIŠLJENJE 

Denis Hrestak, član uprave trgovačkog društva APIS IT d.o.o. temeljem odredbe čl. 13. 

čl. st. 2 ZSSI-a, može uz obnašanje navedene dužnosti obavljati poslove predstavnika 

stanara u stambenoj zgradi Kikićeva 13., Zagreb, jer obavljanje ovih poslova ne utječe 

na njegovo zakonito obnašanje javne dužnosti.   

Obrazloženje 

              Odredbom čl. 3. st. 1. toč. 41. ZSSI propisano je da su predsjednici i članovi uprava 

trgovačkih društava koja su u većinskom državnom vlasništvu, dužnosnici u smislu 

navedenog zakona. 

            Uvidom u listu trgovačkih društava Agencije za upravljanje državnom imovinom, na 

dan 27. ožujka 2013.g., utvrđeno je da je trgovačko društvo APIS IT d.o.o. u većinskom 

državnom vlasništvu pa je slijedom navedenog  Denis Hrestak, član uprave APIS IT d.o.o., 

dužnosnik u smislu ZSSI-a i time ovlaštena osoba za podnošenjem zahtjeva Povjerenstvu za 

donošenjem mišljenja u smislu odredbe čl. 6. st. 1. ZSSI-a. 

Zahtjev za donošenjem mišljenja zaprimljen je u Povjerenstvu  pod poslovnim brojem 711-U-

741-01-M-38/12, dana 02. kolovoza 2012.g.  

Odredbom čl. 6. st.2. ZSSI-a, propisano je da će Povjerenstvo najkasnije u roku od 15 

dana od dana primitka zahtjeva dužnosnika, dati obrazloženo mišljenje da li je neko ponašanje 

u skladu s načelima javnih dužnosti.  

 

Povjerenstvo u razdoblju od primitka gore navedenog 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 Povjerenstvo zbog 

proteka roka iz čl. 6. st. 2. ZSSI-a, po stupanju na dužnost uputilo podnositelju zahtjeva poziv 

da se očituje da li ostaje kod podnesenog zahtjeva, te je podnositelja zahtjeva uputilo da 
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Povjerenstvo obavijesti o eventualnim promjenama koje su u međuvremenu mogle nastati a 

koje bi bile relevantne za donošenje pravilnog, zakonitog i meritornog mišljenja.  

 

Dopisom od 11.03.2013.g., zaprimljenim u knjigama ulazne pošte Povjerenstva, pod 

brojem 711-U-180-M-37,38,39 i 41/12, dana 13.03.2013.g., podnositelj zahtjeva očitovao se 

Povjerenstvu da ostaje kod podnesenog zahtjeva. 

 

            Dužnosnik, član uprave trgovačkog društva APIS IT-a d.o.o., u podnesenom zahtjevu 

od Povjerenstva traži mišljenje da li uz obnašanje dužnosti člana uprave navedenog 

trgovačkog društva, može obavljati i poslove predstavnika stanara u zgradi Kikićeva 13., 

Zagreb, u kojoj i sam stanuje. Dužnosnik navodi da za obavljanje poslova predstavnika 

stanara  prima naknadu u visini 500,00 kuna neto koju mu isplaćuje Zagrebački holding 

d.o.o., podružnica Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo koja je upravitelj ove zgrade.   

          Odredbom  članka 39. st. 2. ZSSI propisano je da Povjerenstvo obvezno pokreće 

postupak iz svoje nadležnosti na osobni zahtjev dužnosnika 

          Razmatrajući predmet Povjerenstvo je utvrdilo da je Denis Hrestak Odlukom 

Nadzornog odbora trgovačkog društva APIS IT d.o.o., Klasa: 120-40/12-01, Urbroj: APIS IT-

01-04-12-1 od 23. srpnja 2012.g. imenovan za člana uprave navedenog društva.  

          Povjerenstvo je utvrdilo da u izvješću o imovinskom stanju dužnosnika koje je 

zaprimljeno u Povjerenstvu pod poslovnim  brojem: 711-U-759-01-PD/12, dana 22. kolovoza 

2012.g., dužnosnik u za to predviđenim rubrikama nije naveo da obavlja poslove predstavnika 

stanara u zgradi Kikićeva 13., Zagreb, niti je naveo da za to prima mjesečnu naknadu u iznosu 

od 500,00 kuna. 

           Odredbom čl.13.st.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, a odredbom st.4. istog članka propisano je da su  dužnosnici obvezni prijaviti 

Povjerenstvu prihode iz stavka 2. navedenog članka. 

          Utvrđujući da mjerodavno pravo u konkretnom slučaju predstavlja čl.13. st.2. ZSSI-a, 

Povjerenstvo smatra da se obavljanje poslova predstavnika stanara može smatrati obavljanjem 

drugih poslova u smislu redovitog i stalnog zanimanja, imajući u vidu da za obavljanje tih 

poslova dužnosnik prima redovitu mjesečnu naknadu, no obavljanje tih poslova ne utječe na 

dužnosnikovo zakonito obnašanje javne dužnosti člana uprave trgovačkog društva APIS IT. 

d.o.o.  

         Posao predstavnika stanara, u potpunosti se razlikuje od dužnosti koju Denis Hrestak 

obnaša u trgovačkom društvu APIS IT d.o.o., te ovaj posao ni na koji način ne  konkurira 

zakonitom obnašanju javne dužnosti. Povjerenstvo uzima u obzir da se poslovi predstavnika 

stanara obavljaju periodično, i u manjem opsegu, pa stoga ti poslovi ne utječu na dužnost i 

kvalitetu obnašanja javne dužnosti koju Denis Hrestak kao dužnosnik obnaša.  
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Slijedom svega navedenog, obzirom da se obavljanje posla predstavnika stanara može 

smatrati obavljanjem drugog posla u smislu redovitog i stalnog zanimanja, Povjerenstvo je 

ocijenilo prirodu tog posla, učestalost rada i činjenicu da takav rada ne utječe niti konkurira 

zakonitom obnašanju javne dužnosti dužnosnika Denisa Hrestaka, te stoga predmetnim 

mišljenjem dužnosniku daje dopuštenje za istovremenim obnašanjem  i predmetne dužnosti i 

poslova predstavnika stanara te za isto ostvarivati naknadu. 

              Temeljem odredbe čl. 13. st.4. ZSSI-a dužnosnik je obvezan prijaviti Povjerenstvu 

potpune podatke o visini naknade koju ostvaruje za obavljanje poslova predstavnika stanara, 

stoga Povjerenstvo upućuje dužnosnika da u tom dijelu Povjerenstvu dostavlja pravovremeno, 

potpuno i točno popunjene obrasce izvješća o imovinskom stanju povodom svake bitne i 

druge promjene na imovini.  

               Slijedom navedenog Povjerenstvo je donijelo mišljenje kako je navedeno u izreci 

ovoga akta. 

 

                                                                               PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                                          Dalija Orešković, dipl.iur 


