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Broj: SI-60/13 
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Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), temeljem 

članka 39. stavak 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11, 

12/12 i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, „Narodne novine“ broj 126/12 te 48/13 – 

pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu ZSSI), u predmetu dužnosnika Matije Posaveca, 

zamjenika župana Međimurske županije, na svojoj 15. sjednici, održanoj 22.svibnja 

2013.g. donosi sljedeću  

 

ODLUKU 

 

I. Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa u odnosu na 

dužnosnika Matiju Posaveca, zamjenika župana Međimurske županije. 

 

II. Poziva se dužnosnik Matija Posavec da u roku od 15 dana od dana primitka 

ove odluke dostavi Povjerenstvu očitovanje na navode te dokumentaciju iz 

obrazloženja ove odluke.  

 

Obrazloženje 

 

Člankom 3. stavak 1. podstavak 42. ZSSI-a, propisano je da su župani i njihovi 

zamjenici  dužnosnici u smislu navedenog zakona, stoga je Matija Posavec kao zamjenik 

župana Međimurske županije dužan postupati sukladno pravnim pravilima ZSSI-a.  

 

Člankom 39. stavak 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 temeljem saznanja o mogućoj povredi odredaba ZSSI-a, koja proizlaze iz 

postupka prethodne (administrativne) i redovite kontrole podataka iz podnesenih Izviješća o 

imovinskom stanju dužnosnika, u knjizi ulazne pošte evidentiralo ulaz dokumentacije pod 

poslovnim brojem 711-U-628-SI-60/13 dana 19. travnja 2013.g., povodom koje se vodi predmet 

SI-60/13. 

 

Uvidom u spis imovinskih kartica dužnosnika, Povjerenstvo je utvrdilo da u istom prileže 

podnesena Izviješća o imovinskom stanju dužnosnika, zaprimljena dana 06. srpnja 2009.g., 

povodom početka mandata zamjenika župana Međimurske županije, zatim dana 01. listopada 

2010.g., povodom promjena na imovini, zatim dana 11. svibnja 2011.g., povodom promjene 

obrasca imovinske kartice, te dana 03. travnja 2012.g., povodom drugih promjena na imovini. 
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Povjerenstvo utvrđuje da je u dijelu podataka koji se odnose na članstvo u upravnim 

tijelima i nadzornim odborima poslovnih subjekata, u Izvješću o imovinskom stanju 

dužnosnika zaprimljenom u Povjerenstvu dana 03. travnja 2012.g., dužnosnik Matija Posavec 

naveo da obnaša dužnost člana nadzornog odbora u trgovačkom društvu Narodne novine d.d., 

Zagreb, za što ne prima nikakvu naknadu. 

Člankom 14. stavak 1. ZSSI-a, propisno 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. 

Povjerenstvo utvrđuje da je dužnosnik Matija Posavec Povjerenstvu dostavio i obrazac 

Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika povodom drugih promjena na imovini, evidentiran 

u knjizi ulazne pošte pod brojem 711-U-631-PD/13, dana 19. travnja 2013.g., u kojem je 

također naveo da je član nadzornog odbora trgovačkog društva Narodne novine d.d. Zagreb, 

ne navodeći točan datum početka, niti datum prestanka obavljanja ove dužnosti. U napomeni 

uz ovo Izviješće, dužnosnik je naveo da je na zatvorenom dijelu 83. sjednice Vlade Republike 

Hrvatske održane dana 28. ožujka 2013.g., predložen opoziv člana nadzornog odbora 

Narodnih novina d.d., Matije Posavca.  

Uvidom u podatke sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, na dan održavanja 

sjednice, Povjerenstvo je utvrdilo da je pod matičnim brojem subjekta 080380320, upisano 

trgovačko društvo Narodne novine d.d. Zagreb, te da je dužnosnik Matija Posavec upisan kao 

član nadzornog odbora navedenog trgovačkog društva. 

U postupku pred Povjerenstvom, potrebno je  utvrditi točno vremensko razdoblje u 

kojem je dužnosnik Matija Posavec istovremeno obnašao javnu dužnost zamjenika župana 

Međimurske županije i dužnost člana nadzornog odbora Narodnih novina d.d., te da li je i u 

kojem iznosu primao naknadu za obavljanje ove dužnosti u navedenom trgovačkom društvu.  

Temeljem članka 39 stavak 3. ZSSI-a, poziva se dužnosnik Matija Posavec da u roku 

od 15 dana od dana primitka ove odluke dostavi Povjerenstvu pisano očitovanje na navode iz 

obrazloženja, te da uz očitovanje priloži odgovarajuću dokumentaciju i dokaze na okolnost 

vremenskog razdoblja obavljanja nespojivih dužnosti i visine primljenih naknada za članstvo 

u nadzornom odboru trgovačkog društva Narodne novine d.d. 

Slijedom svega gore navedenog, Povjerenstvo je odlučilo kao u izreci ovog akta. Ova 

odluka dostavit će se dužnosniku putem e-maila te se time smatra da je dostava uredna, te će se 
odluka objaviti na Internet stranici Povjerenstva 

                                                                        PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                                  Dalija Orešković, dipl. iur. 


