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Zagreb, 25. listopada 2010. 
 
 
 
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ( u daljem tekstu: Povjerenstvo ), sukladno 
odredbi čl. 17. st. 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti 
(Narodne novine, broj 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08, 38/09 i 92/10, u daljem tekstu: 
Zakon) te čl. 37. st.1  Pravilnika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o unutarnjem 
ustroju i postupku („Narodne novine“, broj 86/05 i 123/09, u daljem tekstu: Pravilnik), u 
predmetu dužnosnika Anđelka Mihalića, zastupnika u Hrvatskom saboru, na svojoj 18. 
sjednici, održanoj 20. listopada 2010, donijelo je sljedeću 
 
 
 

ODLUKU 
 
 

Odbacuje se prijava sukoba interesa protiv dužnosnika Anđelka Mihalića, zastupnika u 
Hrvatskom saboru, budući da prijavljena osoba, u vrijeme relevantno za činjeničnu 
osnovu prijave,  nije bila dužnosnik u smislu čl. 2. Zakona niti osoba koja obnaša 
dužnost u smislu čl. 21. st. 3. Zakona. 
 
 
 

Obrazloženje 
 

Postupak za odlučivanje o sukobu interesa pokrenut je na temelju prijedloga tadašnjih 
Vijećnici Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec Mirka Cveka, Rade Stopinšeka, Danijela 
Meštrića i Stjepana Kelemena, podnesenog 15. prosinca 2008. 
 
Prema navodima prijave, u listopadu 2004. godine Općina Gornji Kneginec je raspisala javni 
poziv za otkup zemljišta u Poduzetničkoj zoni Kneginec radi izgradnje ceste i infrastrukture te 
je utvrdila otkupnu cijenu u visini od 22,00 kn/m2, a u slučaju nemogućnosti postizanja 
dogovora tražena su izvlaštenja putem suda. 
 Od 8. studenog 2004. do 16. studenog 2004. trgovačko društvo „M.A.B.A. d.o.o. sklopilo je 
ugovore o kupoprodaji nekretnina s područja Poduzetničke zone s vlasnicima nekretnina 
Štefanijom Rohtek, Božidarom Cvekom i Ivanom Kaniški, po istoj cijeni od 22,00 kn/m2. 
Na 91. sjednici Općinskog poglavarstva, održanoj 30. studenoga 2004, donesen je zaključak o 
suglasnosti za sklapanje ugovora o zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine za gore navedene 
nekretnine, kojima je vlasnik trgovačko društvo M.A.B.A. d.o.o. Površina nekretnina za 
zamjenu je otprilike ista. Međutim, zemljište na području Poduzetničke zone je 



poljoprivredno, a zemljište u vlasništvu Općine je građevinsko. U ugovoru je konstatirano da 
je vrijednost nekretnina podjednaka. 
Nakon stjecanja zemljišta u prijašnjem vlasništvu Općine, navedeno trgovačko društvo dijeli 
česticu na dva dijela te navedene čestice prodaje 12. siječnja 2005. za iznos koji doseže 
otprilike trostruku vrijednost po m2 (70 kn) u odnosu na nekretnine na području Poslovne 
zone. 
 
Povjerenstvo je u prethodnom postupku, sukladno čl. 36. st. 4. Zakona, pribavilo očitovanje 
dužnosnika Mihalića o navodima prijave. 
 
U prethodnom postupku utvrđeno  je da je dužnosnik dužnost općinskog načelnika Općine 
Gornji Kneginec obnašao do 3. ožujka 2004, a dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru 
obnaša od 11. siječnja 2008.  
U razdoblju od 4. ožujka 2004. do 10. siječnja 2008. bio je vijećnik Županijske skupštine 
Varaždinske županije, a svoj mandat vijećnika (u mandatu 2001-2005.) stavio je u mirovanje 
na temelju zahtjeva od 10. rujna 2002. 
 
Budući da se odredba čl. 21.st. 3. Zakona odnosi na osobe koje obnašaju javnu dužnost a da 
sadašnji dužnosnik Mihalić u vrijeme relevantno za navode u prijavi nije obnašao javnu 
dužnost u smislu čl. 21. st.3. Zakona, jer je dužnost vijećnika u Varaždinskoj županiji, 
Povjerenstvo je donijelo odluku sa sadržajem kao u dispozitivu ovoga akta. 
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