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Obavijest općinskih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Viškovo o 

vlasništvu nad udjelima u poslovnom subjektu 

Odredbom članka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine 143/2021) 

određene su obveze članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u svrhu sprječavanja sukoba interesa. 

 

Stavkom 3. navedenog članka određeno je da je član predstavničkog tijela dužan pisanim putem 

u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika 

predstavničkog tijela ako ima 5 % ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta. 

 

Stavkom 4. navedenog članka određeno je da se popis udjela iz stavka 3. navedenog članka 

objavljuje i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave. 

 

Stavkom 5. navedenog članka određeno je da je član predstavničkog tijela dužan pisanim putem 

u roku od 15 dana obavijestiti predstavničko tijelo o stupanju u poslovni odnos poslovnih 

subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s jedinicom lokalne i 

područne (regionalne) samouprave u kojoj obnaša dužnost člana predstavničkog tijela te s 

trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je ta jedinica osnivač ili član. 

 

Do 06.07.2022. predsjedniku Općinskog vijeća Općine Viškovo dostavljene su samo dvije 

obavijesti iz stavka 3., članka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa: 

   

Općinski vijećnik 
Datum dostave 

obavijesti 
Naziv poslovnog subjekta 

Postotak udjela u 

vlasništvu 

Mirna Međimorec 25. travnja 2022. 

Obrt za usluge, Bio laser studio 

Rijeka, Korzo 35, 51000 Rijeka, 

OIB 33004884961 

100% 

Mirna Međimorec 25. travnja 2022. 

Bio laser studio Rijeka d.o.o., 

Marinić 63, 51216 Viškovo, 

OIB 68198493506 

50% 

Bojan Kurelić 25. travnja 2022. 

PROIZVODNO USLUŽNI 

OBRT "KACOT", vl. BOJAN 

KURELIĆ, RIJEKA, 

KRŠINIĆEVA 16,  

OIB: 92567015845  

100% 

Bojan Kurelić 25. travnja 2022. 
CKM d. o. o., Spinčići 91/B, 

Kastav, OIB: 11052028028 
20% 



Daliborka Udović 06. srpnja 2022. 

Uslužni obrt "Go marketing" 

kreativna agencija vl. 

DALIBORKA UDOVIĆ, 

VIŠKOVO, VOZIŠĆE 5,  

OIB: 80190023670 

100% 

  

Molio bi da se navedeni podaci objave na službenim stranicama Općine Viškovo sukladno 

Zakonu.  

 

 

U Viškovu, 06.07.2022.  

 

 Bojan Kurelić 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Viškovo 

 


