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Broj: SI-217/13                                       

Zagreb 4. rujna 2013.  

 

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 Dragutina 

Glavine, zastupnika u Hrvatskom saboru i gradonačelnika Grada Preloga, na 17. 

sjednici održanoj 12. lipnja 2013. donosi sljedeću  

 

ODLUKU 

 

1. Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa u odnosu na dužnosnika 

Dragutina Glavinu, zastupnika u Hrvatskom saboru i gradonačelnika Grada 

Preloga, zbog mogućeg sukoba interesa koji proizlazi iz korištenja položaja 

gradonačelnika Grada Preloga radi postizanja probitka za trgovačko društvo 

GLAVINA d.o.o. 

 

1. Poziva se dužnosnik Dragutin Glavina  da u roku od 15 dana od dana primitka 

ove odluke dostavi Povjerenstvu očitovanje na razloge pokretanja ovog postupka 

kao i na ostale navode iz obrazloženja ove odluke.  

 

Obrazloženje 

 

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

dužnosnici u smislu odredbi navedenog zakona, stoga je Dragutin Glavina na temelju 

obnašanja dužnosti gradonačelnika Grada Preloga, obvezan postupati sukladno odredbama 

ZSSI-a. Dragutin Glavina je ujedno i dužnosnik na temelju obnašanja dužnosti zastupnika u 

Hrvatskom saboru. 

 

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.  
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Protiv dužnosnika Dragutina Glavine Povjerenstvo je zaprimilo anonimnu prijavu o 

mogućem sukobu interesa evidentiranu u knjigama ulazne pošte pod brojem 711-U-1962-01-

SI-61/11 dana 17. Lipnja 2011, povodom koje se vodi predmet broj SI-61/11. 

U prijavi se u bitnom navodi da je trgovačko društvo u vlasništvu dužnosnika 

Dragutina Glavine od trgovačkog društva TEAM iz Čakovca, kupilo poslovni prostor. Prema 

navodima iz prijave, u to vrijeme isto trgovačko društvo bilo je u poslovnom donosu s 

Gradom Prelogom, kao izvođač radova izgradnje osnovne škole. Prijavitelj navodi da je ovaj 

poslovni odnos s trgovačkim društvom TEAM ugovorio dužnosnik Dragutin Glavina kao 

gradonačelnik Grada Preloga. Nadalje se navodi da je isto trgovačko društvo izvodilo i radove 

na novoj zgradi gradske uprave, te da je ugovaranje ovog posla povezano sa otplatom kredita 

kojim je trgovačko društvo u vlasništvu dužnosnika od trgovačkog društva TEAM kupilo 

poslovni prostr. 

Povjerenstvo je na temelju navoda iz prijave izvršilo provjere temeljem kojih je došlo 

do vlastitih saznanja o mogućem sukobu interesa dužnosnika Dragutina Glavine povodom 

kojih je donijelo odluku o pokretanju postupka zbog moguće povrede članka 7. podstavka  i) 

ZSSI-a, kojim je propisano da je dužnosnicima zabranjeno na bilo koji način koristiti položaj 

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

osobni probitak ili probitak povezane osobe, odnosno kako bi stekli neku povlasticu ili pravo, 

sklopili pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi. 

 

Povjerenstvo je izvršilo uvid u izvješća o imovinskom stanju dužnosnika koje je 

dužnosnik dostavio Povjerenstvu povodom obnašanja dužnosti zastupnika u Hrvatskom 

saboru te povodom obnašanja dužnosti gradonačelnika Grada Preloga. Iz navedenih izvješća, 

kao i iz izvatka iz sudskog registra Trgovačkog suda u Varaždinu, Povjerenstvo je utvrdilo da 

je dužnosnik interesno povezan sa trgovačkim društvom Glavina d.o.o. 

 

Naime, iz podataka prikazanih u izvješćima o imovinskom stanju te iz povijesnog 

izvatka iz sudskog registra za matični broj subjekta 070016074, oib 57676913636, proizlazi 

da je dužnosnik Dragutin Glavina bio osnivač i član trgovačkog društva Glavina d.o.o., u 

vlasničkim udjelom u temeljnom kapitalu od 50 %. Navedeni vlasnički udio, dužnosnik 

Dragutin Glavina prenio je na suprugu Kseniju Glavina, koja je sada jedini vlasnik navedenog 

trgovačkog društva u kojem ujedno obavlja funkciju direktora.  

 

Povjerenstvo je nadalje utvrdilo da je na Trgovačkom sudu u Varaždinu pod matičnim 

brojem subjekta 070034616, oib 87347354054 bilo upisano trgovačko društvo TEAM 

graditeljska grupa za tehnologiju, ekonomiju, arhitekturu i marketing d.o.o., Čakovec koje je 

brisano iz sudskog registra dana 01.10.2012.g., te da i nadalje postoji trgovačko društvo 

TEAM d.d., iz Čakovca, upisano pod matičnim brojem subjekta 070005978, oib 

78374990082. 
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U postupku pred Povjerenstvom potrebno je utvrditi da li je u razdoblju u kojem 

dužnosnik Dragutin Glavina obnaša dužnost gradonačelnika Grada Preloga, trgovačko 

društvo TEAM (s jasnim određenjem točnog naziva i ostalih podataka ovog trgovačkog 

društva) bilo u poslovnom odnosu s Gradom Prelogom kao izvođač radova izgradnje nove 

osnovne škole i nove zgrade gradske uprave, odnosno po bilo kojoj drugoj osnovi. Nadalje je 

potrebno utvrditi da li je u istom razdoblju trgovačko društvo GLAVINA d.o.o., od 

trgovačkog društva TEAM d.o.o., kupilo poslovni prostor i pod kojim uvjetima.  

Od Grada Preloga zatražit će se očitovanje o postojanju poslovnog odnosu s 

trgovačkim društvo TEAM iz Čakovca, te dostava dokumentacije o tom poslovnom donosu. 

 Od Trgovačkog suda u Varaždinu zatražit će se relevantni povijesni izvadak iz 

sudskog registra, te osnivački akti iz kojih će biti razvidna vlasnička struktura u navedenim 

trgovačkim društvima.  

Poziva se dužnosnik Dragutin Glavina da sukladno članku 39. stavku 3. ZSSI, u roku 

od 15 dana od dana primitka ove odluke dostavi Povjerenstvu pisano očitovanje u odnosu na 

razloge pokretanja ovog postupka i u odnosu na ostale navode iz obrazloženja ove odluke, te 

da po potrebi očitovanju priloži i odgovarajuću dokumentaciju, posebice kupoprodajni ugovor 

kojim je trgovačko društvo Glavina d.o.o., kupilo poslovni prostor od trgovačkog društva 

TEAM iz Čakovca. 

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

izreci ovog akta. Na temelju članka 39. stavka 7. ova odluka će se objaviti na Internet stranici 

Povjerenstva. 

                                                                        PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                                  Dalija Orešković, dipl. iur. 

 

 


