REPUBLIKA HRVATSKA
Povjerenstvo za odlučivanje
o sukobu interesa

Ur.broj:
Broj: SI-254/13
Zagreb, 28. studenoga 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 48/13. – pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu: ZSSI), u
postupku pokrenutom na temelju vlastitih saznanja Povjerenstva o mogućem sukobu
interesa dužnosnice Marine Kolaković, zamjenice gradonačelnika Grada Karlovca u
mandatu 2009.-2013. i u mandatu 2013.-2017. na 33. sjednici, održanoj 28. studenoga 2013.
donosi sljedeću
ODLUKU
Postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnice Marine Kolaković,
zamjenice gradonačelnika Grada Karlovca u mandatu 2009.-2013. i u mandatu 2013.2017., zbog razloga navedenih u obrazloženju ove odluke, neće se pokrenuti.
Obrazloženje
Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 43. ZSSI-a propisano je da su gradonačelnici i
njihovi zamjenici dužnosnici u smislu odredbi navedenog Zakona, stoga je i Marina
Kolaković, povodom obnašanja dužnosti zamjenice gradonačelnika Grada Karlovca, obvezna
postupati sukladno odredbama ZSSI-a.
Člankom 39. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da Povjerenstvo može pokrenuti
postupak iz svoje nadležnosti na temelju svoje odluke povodom vjerodostojne, osnovane i
neanonimne prijave ili u slučajevima kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa
dužnosnika. Povjerenstvo je na temelju saznanja o mogućem sukobu interesa dužnosnice
Marine Kolaković formiralo spis predmeta koji je kroz knjige ulazne pošte proveden pod
poslovnim brojem 711-U-4038-SI-254/13 dana 18. listopada 2013. godine, koji se nadalje
vodi pod brojem SI-254/13.
Povjerenstvo je izvršilo uvid u izvješće o imovinskom stanju dužnosnika, kojeg je
dužnosnica Marina Kolaković podnijela Povjerenstvu dana 4. srpnja 2013. godine, povodom
početka mandata zamjenice gradonačelnika Grada Karlovca. U Glavi IV. „Podatci o imovini“,
pod točkom 4. Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima (trgovačka
društva, fondovi i dr.) dužnosnica je navela da ima 25% udjela u vlasništvu trgovačkog
društva EUROTRADE d.o.o.

Republika Hrvatska, Ul. Kneza Mutimira 5, 10 000 Zagreb, Tel: ++385/1/5559 527, Fax: ++ 385/1/5559 407
www.sukobinteresa.hr , e-mail: info@sukobinteresa.hr, OIB 60383416394

U napomeni izvješća dužnosnica je navela da je upravljačka prava prenijela na
Stjepana Vrbanića dana 21. svibnja 2009. godine, no dužnosnica Povjerenstvu nije dostavila
ugovor o prijenosu upravljačkih prava na temelju udjela u vlasništvu navedenog trgovačkog
društva. Uvidom u podatke sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu – stalna služba u
Karlovcu, Povjerenstvo je utvrdilo da je pod matičnim brojem subjekta 020015225, OIB
86583592169 upisano trgovačko društvo EUROTRADE d.o.o. U podacima o osnivačima
društva upisana je Marina Kolaković kao jedan od članova društva.
Člankom 16. stavkom 1. ZSSI-a 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. toga 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.
Zbog sumnje o mogućoj povredi članka 16. stavka 1. ZSSI-a, Povjerenstvo je
Zaključkom Ur.broj: 711-I-1120-SI-254/13, Broj: SI-254/13 od 18. rujna 2013. godine
pozvalo dužnosnicu Marinu Kolaković da dostavi Povjerenstvu ugovor o prijenosu
upravljačkih prava na temelju udjela u vlasništvu (kapitalu) trgovačkog društva
EUROTRADE d.o.o. na povjerenika.
Dana 18. listopada 2013. godine Povjerenstvo je pod poslovnim brojem 711-U-4038SI-254/13 zaprimilo dopis dužnosnice Marine Kolaković, zamjenice gradonačelnika Klasa:
023-01/09-01/64, Urbroj: 2133/01-07-01/03-13-7 u kojem se navodi da je predmetni Ugovor
o prijenosu upravljačkih prava već dostavljen Povjerenstvu dopisom Grada Karlovca,
Upravnog odjela za opće poslove Klasa: 023-01/09-01/64, Urbroj: 2133/01-11-01/10-09-1 od
9. studenoga 2009.g. i ponovljenim dopisom Klasa: 023-01/09-01/64, Urbroj: 2133/01-07/0110-3 od 27. prosinca 2010.g. Povjerenstvo utvrđuje da navedeni dopisi nisu pronađeni u spisu
podnesenih izviješća o imovinskom stanju dužnosnice Marine Kolaković.
Uz gore navedeni dopis od 18. listopada 2013. godine dužnosnica je dostavila presliku
Ugovora o prijenosu upravljačkih prava sklopljenog između Marine Kolaković iz Karlovca,
Trg bana Petra Zrinskog 4 s jedne strane i Stjepana Vrbanića iz Karlovca, Brodarci 2B s druge
strane. Navedenim ugovorom Marina Kolaković u cijelosti prenosi svoja upravljačka prava u
trgovačkom društvu EUROTRADE d.o.o. na Stjepana Vrbanića, a Stjepan Vrbanić prihvaća
ovaj prijenos. U ugovoru se navodi da će Stjepan Vrbanić biti nositelj upravljačkih prava za
vrijeme trajanja mandata dužnosti zamjenice gradonačelnika, i za to vrijeme ima pravo
sudjelovati u radu skupštine trgovačkog društva i glasati. Nakon prestanka dužnosti zamjenice
gradonačelnika, Marina Kolaković preuzima upravljačka prava od Stjepana Vrbanića.
Navedeni ugovor ovjeren je od javnog bilježnika Željka Kaića, Karlovac, Trg Matije Gupca
1/1 dana 13. listopada 2009.g.
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Obzirom da je uvidom u presliku Ugovora o prijenosu upravljačkih prava od 13
listopada 2009. godine utvrđeno da je dužnosnica Marina Kolaković, zamjenica
gradonačelnika Grada Karlovca u mandatu 2009.-2013. i u mandatu 2013.-2017. postupila
sukladno odredbi članka 16. stavka 1. ZSSI-a i prenijela svoja upravljačka prava na temelju
udjela u vlasništvu trgovačkog društva EUROTRADE d.o.o. na povjerenika, i to po početku
obnašanja navedene dužnosti 2009. godine, Povjerenstvo zaključuje da nema elemenata za
pokretanje postupka odlučivanja o sukobu interesa te je stoga donesena odluka kao u izreci
ovog akta.
Ova odluka objavit će se na Internet stranici Povjerenstva.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur.
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