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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. i 126/12., u daljnjem tekstu ZSSI), u predmetu dužnosnice Melanije Milović, 

zamjenice općinske načelnice Općine Jasenovac, na svojoj 5. sjednici održanoj 6. ožujka 

2013. donosi sljedeću 

  

                                                                 ODLUKU 
 

I. Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu protiv dužnosnice Melanije 

Milović, zamjenice općinske načelnice Općine Jasenovac zbog povrede članka 

14.stavka 1. ZSSI-a koja proizlazi iz istodobnog obnašanja navedene dužnosti 

i obavljanja funkcije direktora trgovačkog društva RADIO POSTAJA 

NOVSKA d.o.o. 
 

II. Poziva se dužnosnica Melanija Milović da u roku od 15 dana od dana 

primitka ove odluke dostavi Povjerenstvu očitovanje na razloge pokretanja 

ovog postupka navedene u obrazloženju ove odluke. 
 

 

                                                             Obrazloženje 

 

                  Protiv dužnosnice Melanije Milović, zamjenice općinske načelnice Općine 

Jasenovac, pod brojem 711-U-935-01-SI-55/12 podnesena je dana 27. prosinca 2012. godine 

anonimna prijava zbog sukoba interesa.   

 

                   U prijavi se u bitnom navodi da dužnosnica Melanija Milović za vrijeme 

obnašanja dužnosti zamjenice općinske načelnice Općina Jasenovac ujedno obavlja funkciju 

direktora trgovačkog društva Radio postaja Novska d.o.o., s kojim ima sklopljen ugovor o 

radu na temelju kojeg prima plaću. 

                    

                 Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 43. ZSSI-a propisano je da su općinski 

načelnici i njihovi zamjenici dužnosnica u smislu navedenog zakona stoga je Milanija Milović 

povodom obnašanja dužnosti zamjenice općinske načelnice Općine Jasenovac dužna postupati 

sukladno odredbama navedenog zakona. 

 

                  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. 
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             Povodom navoda iz anonimne prijave, Povjerenstvo je izvršilo po službenoj dužnosti 

provjeru podataka iz izvješća o imovinskom stanju dužnosnice Melanije Milović, te je izvršilo 

uvid u podatke iz sudskog registara na temelju kojih je steklo vlastita saznanja o mogućem 

sukobu interesa dužnosnice Melanije Milović, na temelju kojih je donijelo odluku o 

pokretanju postupka radi utvrđivanja povrede odredbi ZSSI-a. 

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

upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava. Člankom 20. stavkom 3. ZSSI-a 

propisano je da obveze koje za  dužnosnika proizlaze iz članka 14. Počinju danom stupanja na 

dužnost i traju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti.  

Uvidom u podatke sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu – Stalna služba u 

Sisku, Povjerenstvo je utvrdilo da je pod matičnim brojem subjekta 080047995, oib: 

29704936502, upisano trgovačko društvo RADIO POSTAJA NOVSA d.o.o.. U podacima o 

osobama ovlaštenim za zastupanje društva upisna je dužnosnica Melanija Milović, kao 

direktor koji navedeno trgovačko društvo zastupa pojedinačno i samostalno, odlukom 

skupštine društva od 7. veljače 2012.g.  

U postupku pred Povjerenstvom potrebno je utvrditi vremensko razdoblje u kojem je 

dužnosnica Melanija Milović istovremeno uz obnašanje dužnosti zamjenice općinske 

načelnice Općine Jasenovac obavljala i funkciju direktora trgovačkog društva RADIO 

POSTAJA NOVSKA d.o.o 

Poziva se dužnosnica Melanija Milović 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, kao i odgovarajuću dokumentaciju, osobito odluku 

skupštine trgovačkog društva RADIO POSTAJA NOVSKA d.o.o. kojom je imenovana 

direktoricom. Također se poziva dužnosnica da se u očitovanju izjasni i o sveukupnom iznosu 

ostvarene naknade za obavljanje poslova direktora navedenog trgovačkog društva. 

 

Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ove odluke. Na temelju članka 39. 

stavka 7. ZSSI-a, ova odluka objavit će se na Internet stranici Povjerenstva. 

 

 

 

                                                                             PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

 

                                                                                     Dalija Orešković, dipl. iur. 


