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

temelju 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 Stanka Zrilića, zamjenika župana Zadarske županije u 

mandatu 2009. – 2013. na 18. sjednici, održanoj 20. lipnja 2013, donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

 

1. Istovremenim obnašanjem dužnosti zamjenika župana Zadarske županije i 

obavljanjem funkcije člana uprave odnosno direktora trgovačkog društva Gortan 

– Zadar d.o.o., dužnosnik Stanko Zrilić prekršio je članak 14. stavak 1. ZSSI-a. 

 

2. Istovremenim obnašanjem dužnosti zamjenika župana Zadarske županije i 

obavljanjem funkcije predsjednika nadzornog odbora trgovačkog društva Gortan  

Građenje d.o.o., dužnosnik Stanko Zrilić prekršio je članak 14. stavak 1. ZSSI-a. 

 

4. Za povrede ZSSI-a, opisane pod točkama I., i II. ove izreke, dužnosniku Stanku 

Zriliću izriče se sankcija iz članka 42. stavak 1. podstavak 2. ZSSI-a, obustava 

isplate dijela neto mjesečne plaće u iznosu od 8.000,00 kn koja će trajati četiri 

mjeseca, i izvršit će se u četiri jednaka mjesečna obroka. 

 

5. Na temelju članka 20. stavka 3. ZSSI-a, nalaže se dužnosniku Stanku Zriliću da 

u roku od 30 dana od dana primitka ove odluke, svoje privatne poslove uredi 

sukladno obvezama propisanim u članku 14. stavku 1. ZSSI-a, te da razriješi 

situaciju sukoba interesa koja proizlazi iz obavljanja funkcije člana uprave – 

direktora trgovačkog društva Gortan – Zadar d.o.o. i  obavljanja funkcije 

predsjednika nadzornog odbora trgovačkog društva Gortan  Građenje d.o.o., u 

razdoblju od 12 mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti zamjenika župana 

Zadarske županije. 

Obrazloženje 

 

              Povjerenstvo je na 5. sjednici održanoj 06. ožujka 2013.g., pokrenulo postupak 

utvrđivanja sukoba interesa protiv dužnosnika Stanka Zrilića, zamjenika župana 

Zadarske županije. Odluka o pokretanju postupka dostavljena je dužnosniku 28. ožujka 

2013.g.  
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Povjerenstvo utvrđuje da je dužnosnik odluku o pokretanju postupka uredno zaprimio 

kao i da je protekao rok u kojem je dužnosnik imao mogućnost podnošenja pisanog očitovanja 

na razloge pokretanja postupka, te da Povjerenstvu nije dostavio pisano očitovanje. 

 

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

zamjenici dužnosnici u smislu odredbi navedenog zakona, stoga je Stanko Zrilić, kao 

zamjenik župana Zadarske županije obvezan postupati sukladno odredbama ZSSI-a.   

 

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

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

poslovnim subjektima. 

 

Člankom 16. stavkom 1. ZSSI-a propisana je obveza dužnosnika koji ima 0,5 % i više 

dionica odnosno udjela u vlasništvu (kapitalu trgovačkog društva) da za vrijeme obnašanja 

javne dužnosti prenese svoja upravljačka prava na temelju udjela u kapitalu društva na drugu 

osobu ili na posebno tijelo, osim na osobe koje su u odnosu na dužnosnika povezane osobe. 

 

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

matičnim brojem subjekta 060000822 upisano trgovačkog društvo Gortan - Zadar d.o.o., 

Andrije Hebranga 3, Zadar, u kojem je dužnosnik Stanko Zrilić upisan kao član društva i član 

uprave, direktor. U istom sudskom registru pod matičnim brojem subjekta 1100224688 

upisano je trgovačko društvo Gortan - Građenje d.o.o., Andrije Hebranga 3, Zadar, u kojem je 

dužnosnik Stanko Zrilić upisan kao predsjednik nadzornog odbora. U izviješću o imovinskom 

stanju dužnosnika, kojeg je dužnosnik Stanko Zrilić dostavio Povjerenstvu dana 

28.12.2009.g., u dijelu podataka koji se odnose na poslovne udjele i dionice u fondovima i 

trgovačkim društvima nije naveden poslovni udio kojeg dužnosnik ima u trgovačkom društvu 

Gortan - Zadar d.o.o., no u spisu predmeta imovinskih kartica dužnosnika nalazi se preslika 

Ugovora o prijenosu upravljačkih prava od 11.02.2008.g., kojeg je Stanko Zrilić kao 

prenositelj sklopio s Borislavom Lešina kao povjerenikom, kojim dužnosnik Stanko Zrilić 

prenosi na povjerenika upravljačka prava u trgovačkom društvu Gortan - Zadar d.o.o. 

 

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 stupanj odgovornosti dužnosnika Stanka Zrilića za počinjene povrede 

ZSSI-a.   

 

Obzirom da dužnosnik Stanko Zrilić nije podnio pisano očitovanje na odluku o 

pokretanju postupka, iako je istu uredno zaprimio, Povjerenstvo nije utvrdilo postojanje 

olakotnih okolnosti u odnosu na utvrđene povrede odredbi ZSSI-a. S druge strane, 

Povjerenstvo otežavajućim ocjenjuje postupanje dužnosnika koja proizlazi iz dvostruke 

povrede članka 14. stavka 1. ZSSI-a, te činjenice da je dužnosnik bio svjestan obveza i 

zabrana koje proizlaze iz odredbi ovog Zakona. Svijest dužnosnika o postupanju na koje ga 

obvezuje ZSSI proizlazi iz činjenice da je dužnosnik, Ugovorom od 11. veljače 2008.g., 

sukladno članku 16. stavku 1. ZSSI-a izvršio prijenos upravljačkih prava koja proizlaze iz 

udjela u vlasništvu (kapitalu) trgovačkog društva Gortan – Građenje d.o.o., na povjerenika, no 

ujedno, unatoč zabrani iz članka 14.stavka 1. ZSSI-a nije podnio ostavku na obnašanje 

funkcije predsjednika nadzornog odbora navedenog trgovačkog društva. 
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Slijedom navedenog Povjerenstvo smatra da je za utvrđene povrede ZSSI-a primjerena 

sankcija obustava isplate neto mjesečne plaće u  iznosu od 8.000,00 kn koja će se izvršiti u 

četiri jednaka mjesečna obroka. 

 

Člankom 20. stavkom 3. ZSSI-a, propisano je obveze koje za dužnosnika proizlaze iz 

članka 14. stavka 1. obvezuju dužnosnike od dana stupanja na dužnost te traju 12 mjeseci od 

dana prestanka obnašanja javne dužnosti, stoga je Povjerenstvo dužnosniku Stanku Zriliću 

naložilo da svoje privatne poslove koji proizlaze iz obavljanja funkcije direktora trgovačkog 

društva Gortan – Zadar d.o.o. i  obavljanja funkcije predsjednika nadzornog odbora 

trgovačkog društva Gortan  Građenje d.o.o., uredi sukladno obvezama propisanim u članku 

14. stavku 1. ZSSI-a.  

 

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.       
 

 

 

 

 

 

 

 


