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

odredbe članka 39. stavka 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 Krešimira Maleca, zamjenika gradonačelnika Grada Ivanić-Grada, na 

svojoj 8. sjednici, održanoj 27. ožujka 2013, donosi sljedeću  

 

ODLUKU 

 

I. Pokreće se postupak odlučivanja o sukobu interesa u odnosu na dužnosnika 

Krešimira Maleca, zamjenika gradonačelnika Grada Ivanić-Grada 
 

II. Poziva se dužnosnik Krešimir Malec da u roku od 15 dana od dana primitka ove 

odluke dostavi Povjerenstvu očitovanje na navode iz obrazloženja ove odluke.  
 

Obrazloženje 

 

Na temelju  članka  3. stavka 1. točke 43. ZSSI-a, gradonačelnici, općinski načelnici i 

njihovi zamjenici su dužnosnici u smislu navedenog zakona, stoga je Krešimir Malec, kao 

zamjenik gradonačelnika Grada Ivanić-Grada, obvezan postupati sukladno odredbama ZSSI-

a.  

Odredbom članka 39. stavka 1. ZSSI propisano je da Povjerenstvo može pokrenuti 

postupak iz svoje nadležnosti na temelju svoje odluke u slučajevima kada raspolaže 

saznanjima o mogućem sukobu interesa dužnosnika.  

 

Povodom razmatranja predmeta donošenja mišljenja na zahtjev Borisa Kovačića, 

gradonačelnika Grada Ivanić Grada, Povjerenstvo je uvidom u podatke sudskog registra 

Trgovačkog suda u Zagrebu, utvrdilo da je pod matičnim brojem subjekta 080679079 upisano 

trgovačko društvo PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a te da je 

dužnosnik Krešimir Malec upisan kao osoba ovlaštena za zastupanje društva, odnosno 

direktor, koji društvo zastupa pojedinačno i samostalno od 23. ožujka 2012.g.  

 

Odredbom članka 14. stavka 1. ZSSI propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi 

upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, niti obavljati poslove upravljanja u 

poslovnim subjektima.  
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U predmetnom postupu povjerenstvo je temeljem vlastitih saznanja o mogućem 

sukobu interesa odlučilo pokrenuti postupak po službenoj dužnosti. 

 

U postupku pred Povjerenstvom, potrebno je utvrditi obavlja li dužnosnik Krešimir 

Malec, uz obnašanje dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada Ivanić-Grada ujedno i poslove  

direktora trgovačkog društva PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o., Zagreb, vremensko 

trajanje situacije u kojoj dužnosnik postupa suprotno članku 14. stavak 1. ZSSI-a, te prima li 

za obavljanje poslova direktora trgovačkog društva PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o. 

naknadu, odnosno u kojem iznosu, kao i sveukupni iznos naknade koji je dužnosniku po ovoj 

osnovi isplaćen tijekom istovremenog obnašanja dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada 

Ivanić-Grada.  

 

Na temelju odredbe članka 39. stavka 3. ZSSI, ovom odlukom traži se od dužnosnika 

Krešimira Maleca da se očituje o navodima iz ovog obrazloženja te da svoje očitovanje 

dostavi Povjerenstvu u roku od 15 dana od dana primitka odluke i zahtjeva iz toč. II njezine 

izreke.  

 

Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ove odluke. Ova odluka dostavit 

će se dužnosniku osobno, te će biti objavljena na Internet stranici Povjerenstva.  
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