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

temelju članka 30. stavka 1. podstavka 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 predmetu dužnosnika Nikole Lalića, zamjenika župana Ličko-senjske županije 

na 31. sjednici, održanoj 15. studenoga 2013. g., donosi sljedeću  

ODLUKU 

I. Istovremeno obnašanje dužnosti zamjenika župana Ličko-senjske 

županije i obavljanje funkcije člana nadzornog odbora trgovačkog 

društva Komunalac d.o.o., Korenica predstavlja povredu članka 14. 

stavka 1. ZSSI-a.  

 

II. Za povredu ZSSI-a, opisanu pod točkom I. ove izreke, dužnosniku 

Nikoli Laliću izriče se sankcija iz članka 42. stavka 1. podstavka 2. 

ZSSI-a, obustava isplate dijela neto mjesečne plaće u ukupnom iznosu 

od 4.000,00 kuna koja će se izvršiti će se u 4 jednaka mjesečna obroka.  

Obrazloženje 

Povjerenstvo je na 25. sjednici održanoj 18. rujna 2013.g., na temelju vlastitih 

saznanja o mogućoj povredi ZSSI-a pokrenulo postupak za odlučivanje o sukobu interesa 

protiv dužnosnika Nikole Lalića, zamjenika župana Ličko-senjske županije, zbog okolnosti 

što je istovremeno uz obnašanje navedene dužnosti ujedno obavljao funkciju člana nadzornog 

odbora trgovačkog društva Komunalac d.o.o., Korenica.  

Na odluku Povjerenstva o pokretanju postupka radi utvrđivanja sukoba interesa 

dužnosnik Nikola Lalić dostavio je pisano očitovanje u zakonom propisanom roku.  

U očitovanju dužnosnik navodi da su točni navodi da je obavljao funkciju člana, 

odnosno predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac d.o.o., Korenica u 

razdoblju od 29. ožujka 2010. do 23. svibnja 2013. godine, kao i da je dužnost zamjenika 

župana Ličko-senjske županije počeo obnašati 5. srpnja 2010. godine. Navedene činjenice 

dužnosnik je naveo u svim izvješćima o imovinskom stanju koje je podnio Povjerenstvu. 
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Dužnosnik nadalje navodi da je na lokalnim izborima održanim 19. svibnja 2013. 

godine ponovno izabran za zamjenika župana Ličko-senjske županije, na koju dužnost je 

stupio 24. svibnja 2013. godine, te je odmah po objavi izbornih rezultata podnio ostavku na 

funkciju člana, odnosno predsjednika nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac d.o.o. 

sukladno članku 90. stavku 1. Zakona o lokalnim izborima. Dužnosnik nadalje navodi da nije 

primao naknadu za obavljanje funkcije predsjednika nadzornog odbora predmetnog 

trgovačkog društva, kao niti dnevnice, niti naknadu troškova prijevoza. 

Kao obrazloženje zašto je po izboru za zamjenika župana Ličko-senjske županije u 

2010. godini i dalje nastavio obavljati funkciju člana nadzornog odbora trgovačkog društva 

Komunalac d.o.o., dužnosnik ističe da je bio uvjeren da se ne nalazi u sukobu interesa 

smatrajući da se na ovu situaciju odnose odredbe članka 14. stavka 2. ZSSI-a. Dužnosnik 

nadalje obrazlaže da se na popisu javnih ustanova Općine Plitvička jezera nalazi  komunalno 

društvo Komunalac d.o.o., osnovano odlukom općinskog vijeća Općine Plitvička jezera te da 

je navedeno trgovačko društvo u 100%-tnom vlasništvu iste općine. Dužnosnik navodi da 

predmetno trgovačko društvo obavlja djelatnosti snabdijevanja vodom stanovništva i 

gospodarskih subjekata na području općine te Nacionalnog parka Plitvička jezera. 

Dužnosnik zaključno navodi da Povjerenstvo do sada nije imalo primjedbi na 

istovremeno obnašanje dužnsti zamjenika župana uz istovremeno obavljanje funkcije 

predsjednika nadzornog odbora trgovačkog društva, iako je dužnosnik ovu činjenicu navodio 

prilikom svakog podnošenja izvjšća o imovinskom stanju. 

Uz očitovanje dužnosnik je dostavio Odluku o imenovanju Nadzornog odbora 

trgovačkog društva Komunalac d.o.o., Korenica od 29. ožujka 2010. godine, zapisnik sa 1. 

konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac d.o.o., od 29. 

ožujka 2010. godine, pisanu ostavku na mjesto predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog 

društva Komunalac d.o.o. od 23. svibnja 2013. godine, te potvrdu društva Komunalac d.o.o., 

od 1. listopada 2013. godine.  

Povjerenstvo je utvrdilo da je u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod 

matičnim brojem subjekta 060042956, OIB 35080102633 upisano trgovačkog društvo 

Komunalac d.o.o., Korenica. Kao jedini osnivač/član ovog trgovačkog društva upisana je 

Općina Plitvička Jezera. U podacima o nadzornom odboru navedenog trgovačkog društva 

dužnosnik Nikola Lalić upisan je kao predsjednik nadzornog odbora.  

Iz potvrde trgovačkog društva Komunalac d.o.o. proizlazi da je dužnosnik Nikola 

Lalić, zamjenik župana Ličko-senjske županije u razdoblju od 29. ožujka 2010. do 23. svibnja 

2013. godine obnašao dužnost predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva 

Komunalac d.o.o., Korenica, te da za obnašanje navedene dužnosti člana nadzornog odbora 

nije primio nikakav novčani iznos u obliku naknade, dnevnice ili naknade troškova prijevoza.  
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Uvidom u izvješća o imovinskom stanju dužnosnika, koje je dužnosnik Nikola Lalić, 

podnio Povjerenstvu povodom obnašanja dužnosti zamjenika župana Ličko-senjske županije, 

Povjerenstvo je utvrdilo da je imenovani dužnosnik javnu dužnost zamjenika župana počeo 

obnašati 5. srpnja 2010. godine te da navedenu dužnost obnašao profesionalno. U vrijeme 

početka obnašanja dužnosti na snazi je bio Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju 

javnih dužnosti („Narodne novine“, broj 163/03., 94/04., 48/05., 141/06., 60/08. i 38/09.), koji 

je u članku 2. stavku 1. podstavku 33. propisivao da su župani i njihovi zamjenici dužnosnici 

u smislu navedenog zakona. 

Člankom 11. stavkom 7. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih 

dužnosti bilo je propisano da dužnosnici koji obnašaju dužnost u jedinici lokalne, odnosno 

područne (regionalne) samouprave mogu biti članovi nadzornih odbora u trgovačkim 

društvima koja su u vlasništvu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave 

ili u kojima te jedinice imaju udjele, a od posebnog su interesa za jedinicu lokalne, odnosno 

područne (regionalne) samouprave, ali bez prava na naknadu, osim prava na naknadu putnih i 

drugih troškova. Popis trgovačkih društava od posebnog interesa za jedinicu lokalne, odnosno 

područne (regionalne) samouprave utvrđuje predstavničko tijelo te jedinice na prijedlog 

poglavarstva.  

Obzirom da trgovačko društvo Komunalac d.o.o., Korenica nije bilo proglašeno 

pravnom osobom od posebnog interesa odlukom predstavničkog tijela Općine Plitvička 

Jezera, niti odlukom predstavničkog tijela Ličko-senjske županije, dužnosnik Nikola Lalić je 

istovremenim obnašanjem dužnosti zamjenika župana uz funkciju člana nadzornog odbora 

trgovačkog društva Komunalac d.o.o. postupao protivno odredbi članka 11. stavka 7. Zakona 

o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti.  

Navedeni Zakon prestao je važiti danom stupanja na snagu ZSSI-a, odnosno 10. 

ožujka 2011. godine. Člankom 14. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da dužnosnici ne mogu biti 

članovi upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava. Stavkom 2. istog članka 

propisano je da dužnosnici mogu biti u najviše do dva upravna vijeća ustanova, odnosno 

nadzorna odbora izvanproračunskih fondova koji su od posebnog državnog interesa ili su od 

posebnog interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. Iznimka 

iz navedenog stavka 2. odnosi se isključivo na ustanove i izvanproračunske fondove, ali ne i 

na trgovačka društva. 

Slijedom svega navedenog, Povjerenstvo je nedvojbeno utvrdilo da je dužnosnik 

Nikola Lalić, istovremeno uz obnašanje dužnosti zamjenika župana Ličko-senjske županije 

bio član nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac d.o.o., Korenica, i to u razdoblju 

od 5. srpnja 2010. Kada je počeo obnašati dužnost zamjenika župana, pa do 23. svibnja 2013. 

godine kada je podnio ostavku na dužnost člana nadzornog odbora. Opisana situacija, u 

razdoblju od stupanja na snagu ZSSI-a, odnosno od 10. ožujka 2011.g., predstavlja povredu 

članka 14. stavka 1. ZSSI-a.  
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U odnosu na navode iz očitovanja dužnosnika na odluku o pokretanju postupka da u 

obnašanju javnih dužnosti pa tako i povodom obavljanja funkcije člana nadzornog odbora 

trgovačkog društva Komunalac d.o.o., nije bio u sukobu interesa, Povjerenstvo tumači da ova 

okolnost nije od značaja za utvrđivanje povrede članka 14. stavka 1. ZSSI-a. Naime, 

predmetni postupak nije pokrenut radi utvrđivanja moguće povrede članka 2. ZSSI-a kojom se 

definiraju situacije sukoba interesa. Povjerenstvo tumači da ZSSI, osim etičkih odredbi o 

načinu obnašanja javnih dužnosti koje su sadržane u člancima 2. i 5., u preostalim odredbama, 

pa tako i u članku 14., propisuje jasna, konkretna pravna pravila kojih su se dužnosnici 

povodom obnašanja javnih dužnosti, dužni pridržavati. 

Povjerenstvo također ukazuje na razliku u pravnim posljedicama postupanja suprotno 

odredbama o nespojivim dužnostima koje su propisane u Zakonu o lokalnim izborima, i 

posljedice kršenja odredbi ZSSI-a. Posljedice obnašanja nespojivih dužnosti u smislu Zakona 

o lokalnim izborima propisane su u članku 90. istog Zakona. Sukladno odredbama navedenog 

članka, općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici dužni su podnijeti 

ostavku na nespojivu dužnost u roku od 8 dana od dana koji slijedi danu proglašenja konačnih 

rezultata izbora, odnosno dužni su podnijeti ostavku na dužnost koju obnašaju u roku od 8 

dana od prihvaćanja nespojive dužnosti, u protivnom im mandat javne dužnosti prestaje po 

sili zakona. 

U slučaju povrede odredbi ZSSI-a, Povjerenstvo protiv dužnosnika donosi odluku o 

pokretanju postupka sukoba interesa, te za utvrđene povrede zakona izriče sankcije propisane 

u članku 42. ZSSI-a, no mandat dužnosniku ne prestaje po sili zakona. 

Člankom 42. ZSSI-a propisane su sankcije koje se mogu izreći za povredu odredbi 

navedenog zakona. Prilikom odmjeravanja vrste i visine sankcije Povjerenstvo je cijenilo sve 

okolnosti o kojima ovisi izbor vrste i visine sankcije.  

Povjerenstvo je kao okolnosti koje su utjecale da sankcija bude niža ocijenilo činjenicu 

da dužnosnik nije primao nikakvu naknadu za obnašanje dužnosti člana nadzornog odbora 

trgovačkog društva Komunalac d.o.o., kao i činjenicu da je dužnosnik podnio ostavku na 

dužnost člana nadzornog odbora trgovačkog društva i prije nego što je Povjerenstvo donijelo 

odluku o pokretanju postupka protiv dužnosnika. Ostali navodi na koje je ukazao dužnosnik u 

svom pisanom očitovanju, ne mogu se uvažiti kao razlozi na temelju kojih bi ovo 

Povjerenstvo moglo obustaviti predmetni postupak ili izreći sankciju blažu od obustave 

isplate dijela neto mjesečne plaće.  

S druge strane, iako je Povjerenstvo povodom članstva u nadzornom odboru 

trgovačkog društva Komunalac d.o.o., Korenica, dužnosniku Nikoli Laliću izreklo sankciju za 

povredu članka 14. stavka 1. ZSSI-a u razdoblju od stupanja ovog zakona na snagu, 

Povjerenstvo ukazuje da je i u vrijeme izbora za zamjenika župana u 2010. godini, 

istovremeno obnašanje dužnosti člana nadzornog odbora predstavljalo povredu članka 11. 

stavka 7. ranije važećeg Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, 

budući da nadležno predstavničko tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) 
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samouprave nije donijelo odluku kojom bi se trgovačko društvo Komunalac d.o.o., utvrdilo 

trovačkim društvom od posebnog interesa za tu jedinicu.  

Člankom 44. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da sankciju obustave isplate neto 

mjesečne plaće Povjerenstvo izriče u iznosu od 2.000,00 do 40.000,00 kn, vodeći računa o 

težini i posljedicama povrede Zakona. Slijedom navedenog Povjerenstvo smatra da je za 

utvrđenu povredu ZSSI-a u konkretnom slučaju, primjerena sankcija obustava isplate neto 

mjesečne plaće u iznosu od 4.000,00 kn koja će se izvršiti u četiri jednaka mjesečna obroka.  

Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ove odluke. Sukladno članku 39. 

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

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA  

Dalija Orešković, dipl. iur.  

 

 

Uputa o pravnom lijeku:  

Protiv odluke Povjerenstva može se pokrenuti upravni spor. Upravna tužba podnosi se 

nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave odluke Povjerenstva. 

Podnošenje tužbe nema odgodni učinak. 

 

 

 


