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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. i 126/12., u daljnjem tekstu ZSSI), u predmetu dužnosnika Željka Lisičaka, 

zamjenika gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline, na 25. sjednici održanoj 18. rujna 

2013.g. donosi sljedeću  

 

ODLUKU 

 

1. Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnika Željka 

Lisičaka, zamjenika gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline u mandatu 2009. 

– 2013., zbog povrede odredbe članka 14. stavka 1. ZSSI-a, koja proizlazi iz 

istovremenog obnašanja navedene dužnosti i obavljanja poslova direktora u 

trgovačkom društvu CINČAONA HELENA d.o.o., kao i zbog povrede članka 16. 

stavka 1. ZSSI-a koja proizlazi iz propusta prijenosa upravljačkih prava na 

temelju udjela u vlasništvu (kapitalu) trgovačkog društva CINČAONA HELENA 

d.o.o. na povjerenika, koji nije povezana osoba u smislu odredbi ZSSI-a.   

2. Poziva se dužnosnik Željko Lisičak da u roku od 15 dana od dana primitka ove 

odluke dostavi Povjerenstvu očitovanje na razloge pokretanja ovog postupka kao 

i na otale navode iz obrazloženja ove odluke.  

 

Obrazloženje 
 

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 43. ZSSI-a propisano je da su gradonačelnici, 

općinski načelnici i njihovi zamjenici dužnosnici u smislu odredbi navedenog zakona, stoga je 

i Željko Lisičak, zamjenik gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline, 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 na temelju saznanja o mogućem sukobu interesa dužnosnika Željka 

Lisičaka formiralo spis predmeta koji je kroz knjige ulazne pošte proveden pod poslovnim 

brojem 711-U-3592-SI-253/13 dana 13. rujna 2013.g., koji se nadalje vodi pod poslovnim 

brojem SI-253/13.  
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Povjerenstvo je izvršilo uvid u izvješće o imovinskom stanju dužnosnika kojeg je 

dužnosnik Željko Lisičak podnio Povjerenstvu dana 8. srpnja 2013.g., povodom kraja 

mandata zamjenika gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline. U navedenom izvješću, u 

Glavi IV. „Podaci o imovini“, pod točkom 4. Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u 

poslovnim subjektima – (trgovačka društva, fondovi i dr.), dužnosnik je naveo da ima 10% 

udjela u trgovačkom društvu CINČAONA HELENA d.o.o. Uvidom u podatke iz sudskog 

registra Trgovačkog suda u Zagrebu, Povjerenstvo je utvrdilo da je pod matičnim brojem 

subjekta 080497348, oib: 18867325461, upisano trgovačko društvo CINČAONA HELENA 

d.o.o. U podacima o osnivačima/članovima društva upisan je između ostalih i dužnosnik 

Željko Lisičak. Isti je upisan i u podacima o osobama ovlaštenim za zastupanje društva, kao 

direktor. 

 

Člankom 14. stavkom 1. ZSSI-a, 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 16. stavkom 1. ZSSI, propisano je da će dužnosnik koji ima 0,5% i više 

udjela u vlasništvu (kapitalu) trgovačkog društva za vrijeme obnašanja javne dužnosti 

prenijeti svoja upravljačka prava na temelju udjela u kapitalu društva na drugu osobu, osim na 

osobe iz članka 4. stavka 5. ovog Zakona, ili na posebno tijelo, odnosno na povjerenika koji 

će glede ostvarivanja članskih prava i udjela u društvu djelovati u svoje ime a za račun 

dužnosnika. 

Člankom 4. stavkom 5. ZSSI-a propisano je da su povezane osobe u smislu ZSSI-a  

bračni ili izvanbračni drug dužnosnika, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i 

sestre dužnosnika te posvojitelj, odnosno posvojenik dužnosnika te ostale osobe koje se prema 

drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s 

dužnosnikom. 

Člankom 16. stavkom 3. ZSSI-a, propisana je obveza obavještavanja Povjerenstva o 

stupanju u poslovni odnos trgovačkog društva u kojem dužnosnik ima više od 0,5 % udjela u 

vlasništvu (kapitalu) putem javnog natječaja ili na drugi način s državnim tijelima ili s 

jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ili s trgovačkim društvima u 

kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave 

ima upravljački udio. 

Člankom 17. stavkom 1. ZSSI-a, propisano je da poslovni subjekt u kojem dužnosnik 

ima 0,5% ili više udjela u vlasništvu (kapitalu) ne može stupiti u poslovni odnos s tijelom 

javne vlasti u kojem dužnosnik obnaša dužnost niti smije biti član zajednice ponuditelja ili 

podisporučitelj u tom poslovnom odnosu. 
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U postupku pred Povjerenstvom potrebno je utvrditi vremensko razdoblje u kojem je 

dužnosnik Željko Lisičak istovremeno uz obnašanje dužnosti zamjenika gradonačelnika 

Grada Svetog Ivana Zeline obavljao i poslove direktora trgovačkog društva CINČAONA 

HELENA d.o.o. te da li je za obavljanje navedenih poslova primao naknadu i u kojem iznosu. 

Nadalje je potrebno utvrditi da li je dužnosnik izvršio prijenos upravljačkih prava koji 

proizlaze iz udjela u vlasništvu (kapitalu) trgovačkog društva CINČAONA HELENA d.o.o. 

na povjerenika koji nije povezana osoba u smislu ZSSI-a i da li je navedeno društvo u 

razdoblju u kojem je dužnosnik obnašao javnu dužnost stupalo u poslovni odnos s državnim 

tijelima ili s jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ili s trgovačkim 

društvima u kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) 

samouprave ima upravljački udio.    

Poziva se dužnosnik Željko Lisičak 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, a osobito odluku društva 

CINČAONA HELENA d.o.o. kojom je isti imenovan direktorom društva.    

 

Također se poziva dužnosnik da se u očitovanju izjasni da li je izvršio prijenos 

upravljačkih prava koja proizlaze iz udjela u vlasništvu (kapitalu) trgovačkog društva 

CINČAONA HELENA d.o.o. na povjerenika koji nije povezana osoba u smislu odredbi 

ZSSI-a te da dostavi ugovor o prijenosu upravljačkih prava. 

 

Poziva se dužnosnik Željko Lisičak da se izjasni da li je trgovačko društvo 

CINČAONA HELENA d.o.o. u razdoblju u kojem je obnašao dužnost zamjenika 

gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline stupalo u poslovni odnos s državnim tijelima ili s 

jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ili s trgovačkim društvima u 

kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave 

ima upravljački udio. 

Slijedom svega gore navedenog, Povjerenstvo je donijelo odluku kao što je navedeno u 

izreci ovog akta. 

                                                                        PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                                  Dalija Orešković, dipl. iur. 

 

 


