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

odredbe članka 39. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 

26/11., 12/12. i 126/12. i 48/13. – pročišćeni tekst zakona, u daljnjem tekstu ZSSI), u 

predmetu dužnosnika Anđelka Topolovca općinskog načelnika Općine Radoboj, na 20. 

sjednici održanoj 04. rujna 2013. donosi sljedeću  

 

 

ODLUKU 

 

1. Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv Anđelka Topolovca, 

općinskog načelnika Općine Radoboj, zbog povrede članka 14. stavka 1. ZSSI-a, 

koja proizlazi iz istovremenog obnašanja navedene dužnosti i članstva u upravi 

trgovačkog društva NARODNE NOVINE d.d., te obnašanja dužnosti direktora u 

trgovačkom društvu ZLATNA ŠKRINJICA d.o.o. 

 

2. Poziva se dužnosnik Anđelko Topolovec da u roku od 15 dana od dana primitka 

ove odluke dostavi Povjerenstvu očitovanje na navode iz obrazloženja ove 

odluke.  

  

Obrazloženje 
 

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 43. ZSSI Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 43. 

ZSSI-a propisano je da su općinski načelnici dužnosnici u smislu odredbi navedenog zakona, 

stoga je Anđelko Topolovec, općinski načelnik Općine Radoboj obvezan 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 u odnosu na dužnosnika Anđelka Topolovca zaprimilo neanonimnu 

prijavu sukoba interesa koja je u knjigama ulazne pošte evidentirana pod poslovnim brojem 

711-U-3374-SI-211/13 dana 27. kolovoza 2013.g., povodom koje se vodi predmet broj SI-

211/13. 
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Na temelju članka 39. stavka 4. ZSSI-a, podnositelju prijave jamči se zaštita 

anonimnosti. 

 

U prijavi se navodi da je dužnosnik Anđelko Topolovec, općinski načelnik Općine 

Radoboj, uz obnašanje dužnosti općinskog načelnika u mandatu 2009. – 2013. bio i član 

uprave trgovačkog društva Narodne novine d.d.  

 

Uvidom u podatke sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, Povjerenstvo je 

utvrdilo da je pod matičnim brojem subjekta 080380320, oib 64546066176, upisano 

trgovačko društvo NARODNE NOVINE d.d., Savski Gaj XIII. put 6, Zagreb. U povijesnom 

izvatku, pod podacima o osobama ovlaštenim za zastupanje društva, navedeno je da je 

Anđelko Topolovec postao član uprave dana 8. ožujka 2012.g. te prestao biti član uprave dana 

31. svibnja 2013.g.  

 

U izvješću o imovinskom stanju kojeg je Anđelko Topolovec podnio Povjerenstvu 

povodom početka obnašanja dužnosti općinskog načelnika Općine Radoboj, evidentirano u 

knjigama ulazne pošte pod poslovnim brojem 711-U-3010-PD/13, dana 30. srpnja 2013.g., 

dužnosnik je u Glavi III. „Podatci o drugim poslovima dužnosnika“, pod točkom a) Poslovi 

koje je dužnosnik obavljao u godini koja je prethodila godini početka mandata ili obavlja 

tijekom obnašanja mandata naveo da je u razdoblju od 9. ožujka 2012.g. do 31. svibnja 

2013.g. obavljao poslove člana uprave društva Narodne novine d.d., te da je za obavljanje 

navedenih poslova na godišnjoj razini primio naknadu u neto iznosu od 181.953,12 kn. 

 

U izvješću o imovinskom stanju kojeg je Anđelko Topolovec dostavio Povjerenstvu 

dana 12. svibnja 2011. godine, evidentirano u knjigama ulazne pošte pod poslovnim brojem 

711-U-1545-01-PD/11, dužnosnik je naveo da dužnost općinskog načelnika Općine Radoboj 

obnaša od 2005. godine. 

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

upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno 

nadzornih odbora izvanproračunskih fondova niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim 

subjektima. 

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. 

Povjerenstvo je izvršilo provjeru navoda iz neanonimne prijave te utvrđuje da je ista 

ujedno vjerodostojna i osnovana. Na temelju prikupljenih podataka i dokumentacije, 

Povjerenstvo je steklo i vlastita saznanja o mogućem sukobu interesa dužnosnika, na temelju 

kojih je donijelo odluku o pokretanju postupka protiv dužnosnika. 
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U postupku pred Povjerenstvom potrebno je utvrditi vremensko razdoblje u kojem je 

dužnosnik Anđelko Topolovec, uz obnašanje dužnosti općinskog načelnika Općine Radoboj 

bio član uprave trgovačkog društva Narodne novine d.d., te da li je za obavljanje ove dužnosti 

primao naknadu i u kojem iznosu. Također je potrebno utvrditi vremensko razdoblje u kojem 

je dužnosnik Anđelko Topolovec u mandatu 2009. – 2013., bio član uprave – direktor 

trgovačkog društva Zlatna škrinjica d.o.o.  

Poziva se dužnosnik Anđelko Topolovec 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 odluke 

nadležnog dijela trgovačkog društva Narodne novine d.d, kojima je imenovan i razrješen s 

dužnosti člana uprave, te odluke nadležnog dijela trgovačkog društva Zlatna škrinjica d.o.o.,, 

kojima je imenovan i razriješen s dužnosti člana uprave tog trovačkog društva. 

 Također se poziva dužnosnik da se u očitovanju izjasni i o sveukupnom iznosu 

ostvarenih naknada za obnašanje dužnosti člana uprave trgovačkog društva Narodne novine 

d.d., i trgovačkog društva Zlatna škrinjica d.o.o. 

Slijedom svega navedenog, Povjerenstvo je donijelo odluku kao što je to navedenog u 

izreci ovog akta.  

                                                                        PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                                  Dalija Orešković, dipl. iur. 

   


