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Broj: SI-70/13                                       

Zagreb 11. prosinca 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 48/11. – pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu ZSSI), u 

predmetu dužnosnice Marine Lovrić Merzel, županice u Sisačko-moslavačkoj županiji, 

na temelju vlastitih saznanja o mogućem sukobu interesa, na 35. sjednici održanoj dana 11. 

listopada 2013. godine donosi sljedeću:   

 

ODLUKU 

I. Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnice Marine 

Lovrić Merzel, županice Sisačko-moslovačke županije, zbog moguće povrede 

članka 18. stavka 1. ZSSI-a, koja bi proizlazila iz propusta dužnosnice da 

pravovremeno obavijesti Povjerenstvo o stupanju u poslovni odnos Sisačko-

moslovačke županije s trgovačkim društvom S TEL d.o.o., u kojem bračni drug 

dužnosnice ima više od 0,5% udjela u vlasništvu. 

II. Poziva se dužnosnica Marina Lovrić Merzel da u roku od 15 dana od dana 

primitka ove odluke dostavi Povjerenstvu očitovanje na razloge pokretanja ovog 

postupka te na ostale navode iz obrazloženja ove odluke. 

 

Obrazloženje 

Povjerenstvo je dana 25. travnja 2013. godine zaprimilo neanonimnu prijavu protiv 

dužnosnice Marine Lovrić Merzel, koja je evidentirana u knjizi ulazne pošte Povjerenstva pod 

brojem 711-U-686-SI-70/13. Povodom iste otvoren je predmet broj SI-70/13. 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.   

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 42. ZSSI-a propisano je da su župani i njihovi 

zamjenici dužnosnici u smislu odredbi navedenog zakona. Stoga je i Marina Lovrić Merzel, 

povodom obnašanja dužnosti županice Sisačko-moslovačke županije, obvezna postupati 

sukladno odredbama ZSSI-a.  
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U predmetnoj prijavi u bitnom se navodi da postoji veliki nesrazmjer između primanja 

i imovine dužnosnice i njene uže obitelji, stečene uglavnom u zadnjih 3 – 5 godina. Vezano 

uz navedeno uz prijavu se Povjerenstvu dostavlja relevantni novinski članak. Na temelju 

članka 39. stavka 4. ZSSI-a, podnositelju prijave jamči se zaštita anonimnosti.   

Povodom predmetne prijave Povjerenstvo je izvršilo uvid u izvješća o imovinskom 

stanju dužnosnika, koje je dužnosnica Marina Lovrić Merzel podnijela Povjerenstvu tijekom 

obnašanja dužnosti županice u Sisačko-moslovačkoj županiji te je u svrhu provjere podataka 

iz podnesenih izvješća zatražilo obavijesti od nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj. 

Dana 10. studenog 2013. godine dužnosnica je u emisiji „Nedjeljom u dva“, koju 

emitira Hrvatska radiotelevizija, izjavila da ne smatra spornim što je Sisačko-moslavačka 

županija, u razdoblju u kojem ona u tom tijelu obnaša javnu dužnost, isplatila 300.000,00 kn 

lokalnim radio postojama, od čega je 180.000,00 kn isplaćeno Radio Quirinusu. 

Na temelju podataka objavljenih na službenoj stranici županije Sisačko-moslavačke i 

to računa iz računskog plana vidljivo je da je pod stavkom 3233 za 2011.g. i 2012.g. za usluge 

promidžbe i informiranja utrošeno za 2011.g. iznos od 1.691.418,28 kn te za 2012.g. iznos od 

1.502.494,39 kn.  

Uvidom u službene internet stranice Radio Quirinusa utvrđeno je da je isti registriran u 

sudskom registru kao trgovačko društvo S-TEL d.o.o., oib: 02541454183. Uvidom u sudski 

registar Trgovačkog suda u Zagrebu Povjerenstvo je utvrdilo da je pod MBS: 080066626 

upisano trgovačkog društvo S-TEL proizvodnja i emitiranje radijskog i televizijskog 

programa d.o.o., oib: 02541454183. Kao jedan od osnivača/članova društva upisan je i 

Mladen Merzel, suprug dužnosnice Marine Lovrić Merzel. Mladen Merzel je, sukladno 

Ugovoru o osnivanju društva od 28. prosinca 1994. i Društvenom ugovoru od 4. prosinca 

1995., preuzeo poslovni udio u društvu, koji udio čini 25 % temeljnog kapitala navedenog 

trgovačkog društva. Navedene ugovore Povjerenstvu je dostavio nadležni trgovački sud. 

Iz podnesenih izvješća o imovinskom stanju dužnosnika proizlazi da Marina Lovrić 

Merzel javnu dužnost županice u Sisačko-moslovačkoj županiji obnaša od 2005. godine. 

Izvješća koja je dužnosnica podnosila u mandatu 2005 – 2009., podnosila je kao Marina 

Lovrić. 

Dana 23. srpnja 2009. Povjerenstvo je, pod brojem ulazne pošte U-1104-PSI-PD/09, 

zaprimilo Izvješće o imovinskom stanju dužnosnika, u novom obrascu kojeg je dužnosnica 

potpisala kao Marina Lovrić Merzel. Dana 18. siječnja 2010. (ulazna pošta broj: U-120-PSI-

PD/10), 9. svibnja 2011. (ulazna pošta broj: 711-U-1231-01-PD/11), 15. veljače 2013. (ulazna 

pošta broj: 711-U-93-01-PD/13) i 9. travnja 2013. (ulazna pošta broj: 711-U-514-PD/13) 

dužnosnica je Povjerenstvo obavjestila o bitnim promjenama na imovini. U sva četiri 

navedena izvješća podnesena povodom bitne promjene na imovini dužnosnica nije navela da 

njezin suprug, Mladen Merzel, ima poslovni udio u trgovačkom društvu S-TEL d.o.o. 
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Dana 2. listopada 2013. (ulazna pošta broj: 711-U-3837-PD/13) i 28 listopada 2013. 

(broj ulazne pošte: 711-U-4101-PD/13) dužnosnica je Povjerenstvu dostavila Izvješća o 

imovinskom stanju dužnosnika, povodom kraja ranijeg (mandat 2009. – 2013.) i početka 

novog mandata županice Sisačko-moslavačke županije. U navedena dva izvješća dužnosnica 

je podatak o poslovnom udjelu Mladena Merzela u trgovačkom društvu S-TEL d.o.o. U Glavi 

IV. Izvješća – Podaci o imovini, pod 4. - Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u 

poslovnim subjektima, dužnosnica je navela kako njezin bračni drug ima 20% udjela u 

društvu S-TEL d.o.o., nominalne vrijednosti 23.500,00 kn. 

Člankom 18. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da u slučaju kada tijelo u kojem 

dužnosnik obnaša javnu dužnost stupa u poslovni odnos s poslovnim subjektom u kojem član 

obitelji dužnosnika ima 0,5 % ili više udjela u vlasništvu, dužnosnik je o tome dužan 

pravodobno obavijestiti Povjerenstvo. Poslovnim subjektima u smislu ZSSI-a smatraju se i 

trgovačka društva. Član obitelji u smislu ZSSI-a je bračni ili izvanbračni drug dužnosnika, 

njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre dužnosnika te posvojitelj, odnosno 

posvojenik dužnosnika.  

Polazeći od predmetne prijave, s obzirom na gore navedene prikupljene podatke kao i 

izjave same dužnosnice dane u medijima, Povjerenstvo je staklo vlastita saznanja o mogućoj 

povredi članka 18. stavka 1. ZSSI-a,  koja se sastoji u tome što je trgovačko društvo S-TEL 

d.o.o., u kojem član obitelji dužnosnice - bračni drug ima više od 0.5 % udjela u vlasništvu, 

stupilo u poslovni odnos s tijelom vlasti u kojem dužnosnica obnaša javnu dužnost (Sisačko-

moslavačka županija), a da o tome dužnosnica nije obavijestila Povjerenstvo. 

U postupku pred Povjerenstvom potrebno je utvrditi da li je trgovačko društvo S-TEL 

d.o.o. stupilo u poslovni odnos sa Sisačko-moslovačkom županijom, u kojem razdoblju i u 

kojem opsegu. Potrebni podaci i daljnja dokumentacija, posebice ugovori i financijsko – 

računovodstvena dokumentacija zatražit će se od predmetnog trgovačkog društva, županije 

Sisačko-moslovačke, a prema potrebi i od suda te drugih nadležnih tijela. 

Poziva se dužnosnica Marina Lovrić Merzel da, sukladno članku 39. stavku 3. ZSSI-a, 

u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke, dostavi Povjerenstvu očitovanje u odnosu na 

razloge pokretanja ovog postupka. 

Slijedom svega gore navedenog, Povjerenstvo je donijelo odluku kao što je navedeno 

u izreci ovog akta. Na temelju članka 39.stavka 7. ZSSI-a ova odluka će biti objavljena na 

Internet stranici Povjerenstva. 

 

                                                                              PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                                  Dalija Orešković, dipl. iur.  

 


