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Broj: SI-68/13  

Zagreb, 20. lipnja 2013.g.  

 

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 Danijela Kovačeca, općinskog načelnika Općine Kapela, na svojoj 

18. sjednici, održanoj 20. lipnja 2013.g., donosi sljedeću  

 

ODLUKU 

 

I. Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnika Danijela 

Kovačeca, općinskog načelnika Općine Kapela. 

 

II. Poziva se dužnosnik Danijel Kovačec da u roku od 15 dana od dana primitka ove 

odluke dostavi Povjerenstvu očitovanje na razloge pokretanja ovog postupka te na 

navode iz obrazloženja ove odluke, zajedno sa potrebnom dokumentacijom.  

 

Obrazloženje 
 

Povjerenstvo je zaprimilo neanonimnu prijavu o mogućem sukobu interesa protiv 

dužnosnika Danijela Kovačeca, općinskog načelnika Općine Kapela, evidentiranu u knjizi 

ulazne pošte pod poslovnim brojem 711-U-684-SI-68/13 dana 25. travnja 2013.g., povodom 

koje se vodi predmet broj SI-68/13.  

 

Člankom 3. stavkom 1. podstavak 43. ZSSI-a, propisano je da su općinski načelnici 

dužnosnici u smislu navedenog Zakona te je stoga dužnosnik Danijel Kovačec kao općinski 

načelnik Općine Kapela dužan 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.  

 

U predmetnoj prijavi u bitnom se navodi da dužnosnik Danijel Kovačec, općinski 

načelnik Općine Kapela imao udjele u vlasništvu (kapitalu) trgovačkog društva KODA d.o.o., 

te da je navedeno trgovačko društvo, u razdoblju u kojem Danijel Kovačec obnaša dužnost 

općinskog načelnika Općine Kapela, stupalo u poslovni odnos s tom općinom.  
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U prijavi se navodi da je dužnosnik Danijel Kovačec bio osnivač i član trgovačkog 

društva KODA d.o.o., zajedno sa Doroteojom Kovačec, i Anđelkom Hegedušićem. Ujedno je 

obnašao i funkciju direktora navedenog trgovačkog društva. Potom je tijekom 2012.g., izvršen 

prijenos poslovnih udjela sa dužnosnika Danijela Kovačeca, Doroteje Kovačec i Anđečka 

Hegedušića na Gorana Miroslavljevića koji je ujedno postao i novi direktor. U prijavi se 

navodi da je trgovačko društvo KODA d.o.o.., tijekom cijelog mandata u kojem Danijel 

KOvačec obnaša dužnost općinskog načelnika Općine Kapela, stupalo u poslovni odnos s tom 

općinom, kako prije tako i nakon prijenosa vlasničkih udjela i imenovanja novog direktora. U 

prijavi se nadalje navodi da dužnosnik Danijel Kovačec svakodnevno odlazi u trgovačko 

društvo KODA d.o.o. te da obavlja poslove upravljanja tim poslovnim subjektom odnosno da 

je stvarni vlasnik tog trgovačkog društva da je prijenos udjela i postavljanje novog direktora 

samo formalno, no ne i stvarno stanje.. 

 

 Uvidom u izvješće o imovinskom stanju dužnosnika koje je Danijel Kovačec podnio 

povodom stupanja na dužnost općinskog načelnika Općine Kapela dana 08. 06. 2009., 

utvrđeno je da je dužnosnik naveo kako da je jedini vlasnik poslovnih udjela u trgovačkom 

društvu KODA d.o.o. 

 

 Uvidom u izvješće o bitnim promjenama u imovinskom stanju dužnosnika, 

zaprimljeno 10. 01. 2011.g., i isprave javnog bilježnika Marije Kustić iz Bjelovara, od 04. 01. 

2011. utvrđeno je da je dužnosnik 04. 01. 2011. poslovne udjele u trgovačkom društvu KODA 

d.o.o. prenio bez naknade na Gorana Mirosavljevića i Anđelka Hegedušića. 

 

 Uvidom u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda u Bjelovaru, pod MBS 

010053043, OIB 14945187262, sa stanjem na dan 03. 06. 2013., Povjerenstvo je utvrdilo da 

je kao jedini član trgovačkog društva KODA d.o.o., sa sjedištem u Bjelovaru, V. Nazora 14. 

upisan Goran Mirosavljević, koji ujedno obnaša funkciju direktora. Iz povijesnog izvatka za 

navedeno trgovačko društvo razvidno je da poslovne udjele u istom imali Danijel Kovačec, 

Doroteja Kovačec i Anđelko Hegedušić. 

 

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

upravnih tijela trgovačkih društava niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim subjektima. 

 

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

udjela u vlasništvu (kapitalu) za vrijeme obnašanja javne dužnosti prenijeti svoje upravljačka 

prava na temelju udjela u vlasništvu na povjerenika.  

 

 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.  

 

 Povjerenstvo ukazuje da su u članku 7. ZSSI-a, propisana zabranjena djelovanja 

dužnosnika, među kojima se ističe da je dužnosnicima zabranjeno utjecati na dobivanje 

poslova ili ugovora o javnoj nabavi, te im je zabranjeno koristiti položaj dužnosnika 

utjecanjem na odluku zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti kako bi postigli osobni probitak 

ili probitak povezane osobe, neku povlasticu ili pravo, odnosno kako bi sklopili pravni posao 

ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi.  
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Člankom 4. stavak 2. ZSSI-a propisano je da se članom obitelji dužnosnika smatraju 

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

sestre dužnosnika te posvojitelj, odnosno posvojenik dužnosnika, no u stavku 5. istog članka 

propisano je da se pored navedenih osoba, povezanim osobama smatraju i druge osobe koje se 

prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s 

dužnosnikom.  

 

U postupku pred Povjerenstvom potrebno utvrditi da li je dužnosnik Danijel Kovačec 

od stupanja na snagu ZSSI-a, bio direktorom trgovačkog društva KODA d.o.o., te da li je 

ispunio obvezu iz članka 16. stavka 1. ZSSI-a.  Potrebno je utvrditi kada je izvršen prijenos 

poslovnih udjela u trgovačkom društvu KODA d.o.o., te od kada dužnosnik Danijel Kovačec 

ne obnaša funkciju direktora.  

 

Nadalje potrebno je utvrditi je li Općina Kapela u razdoblju u kojem Danijel Kovačec 

obnaša dužnost općinskog načelnika, u bilo kojem razdoblju trajanja njegovog mandata na 

bilo koji način stupala u poslovne odnose s trgovačkim društvom KODA d.o.o., o kojim se 

poslovnim odnosima konkretno radilo te kolika je vrijednost obavljenih poslova; kao i da li su 

zakonito provedeni postupci javne nabave. Očitovanje i dokumentacija o navedenim 

okolnostima zatražit će se od općine kapela. Od nadležnog trgovačkog suda zatražit će se 

dostava svih ugovora o prijenosu poslovnih udjela u trgovačkom društvu KODA d.o.o. 

 

Posebno je potrebno utvrditi da li dužnosnik Danijel Kovačec faktično obavlja poslove 

upravljanja u poslovnom subjektu kao njegov stvarni vlasnik te da li je koristio obnašanje 

dužnosti općinskog načelnika Općine Kapela kako bi pogodovao svojim privatnim interesima 

ili privatnim interesima osobama za koje se opravdano može smatrati da su s dužnosnikom 

interesno povezane. 

 
Na temelju članka 39. stavka 3. ZSSI-a, ovom odlukom traži se od dužnosnika Danijela 

Kovačeca, da u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke dostavi Povjerenstvu pisano 

očitovanje na razloge pokretanja ovog postupka te na ostale navode iz obrazloženja ove odluke, 

zajedno sa odgovarajućom dokumentacijom.  

 

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

temelju članka 39. stavka 7. ZSSI-a, ova odluka objavit će se i na Internet stranici 

Povjerenstva.  

 

 

                                                                               PREDSJEDNICA POVJERENSTVA  

                                                                            Dalija Orešković, dipl. iur.      


