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

članka 30. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ 

broj 26/11, 12/12, 126/12 i 48/13 – pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu: ZSSI), na upit 

Ivana Vrbanića, predsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijevci, postavljenog u odnosu na 

dužnosnika Đuru Petnjarića, zamjenika općinskog načelnika Općine Petrijevci, na 25. 

sjednici održanoj dana 18. rujna 2013. godine, daje sljedeće: 

 

OČITOVANJE 

 

Đuro Petnjarić, zamjenik općinskog načelnika Općine Petrijevci, ne može 

istovremeno uz obnašanje navedene dužnosti biti član nadzornog odbora trgovačkog 

društva DVORAC d.o.o., Valpovo, bez obzira na udio koji Općina Petrijevci ima u 

vlasništvu navedenog trgovačkog društva, jer navedeno predstavlja povredu članka 14. 

stavka 1. ZSSI-a.  

Obrazloženje 

         Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je Ivana Vrbanić, predsjednik 

Općinskog vijeća Općine Petrijevci. Zahtjev je postavljen u odnosu na dužnosnika Đuru 

Petnjarića, zamjenika općinskog načelnika Općine Petrijevci. U knjigama ulazne pošte 

zahtjev je evidentiran pod poslovnim brojem 711-U-3485-M-237/13, dana 3. rujna 2013. 

godine, povodom kojeg se vodi predmet broj M-237/13.  

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

njihovi zamjenici dužnosnici u smislu navedenog zakona. Člankom 6. stavkom 1. i stavkom 2. 

ZSSI-a, propisano je da su dužnosnici dužni u slučaju dvojbe da li je neko ponašanje u skladu 

s načelima javnih dužnosti zatražiti mišljenje Povjerenstva koje je potom dužno na zahtjev 

dužnosnika dati obrazloženo mišljenje u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.  

Iako je u ovom predmetu zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnijela osoba 

koja nije dužnosnik u smislu ZSSI-a, zahtjev se odnosi na dužnosnika iz članka 3. stavka 1., 

podstavka 43. ZSSI-a i u vezi je s tumačenjem odredbi ZSSI-a i načela obnašanja javnih 

dužnosti, stoga na takav zahtjev Povjerenstvo daje svoje obrazloženo očitovanje u svrhu 

učinkovitog sprječavanja sukoba interesa i provođenja edukacije dužnosnika u pitanjima 

sukoba interesa. 
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U zahtjevu podnositelj navodi da je Općina Petrijevci ima 20%- udjela u vlasništvu 

(kapitalu) trgovačkog društva DVORAC d.o.o., Valpovo. Zamjenik načelnika Općine 

Petrijevci je član nadzornog odbora navedenog društva te prima naknadu za članstvo. S 

obzirom na navedeno podnositelj postavlja upit može li zamjenik načelnika u navedenom 

slučaju ostati član nadzornog odbora ili ne i da li ima pravo na naknadu ili ne. 

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.  

Uvidom u podatke Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske o lokalnim 

izborima provedenim 2013. godine, utvrđeno je da dužnost zamjenika općinskog načelnika 

Općine Petrijevci obnaša Đuro Petnjarić.  

Uvidom u sudski registar Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske Povjerenstvo je 

utvrdilo da je u registar Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS: 030049953 upisano trgovačko 

društvo DVORAC d.o.o., OIB: 15734642164. Pod podacima o nadzornom odboru društva 

upisan je, između ostalih, i Đuro Petnjarić, zamjenik predsjednika nadzornog odbora. 

Slijedom gore navedenog Povjerenstvo je utvrdilo kako je Đuro Petnjarić dužnosnik u 

smislu odredbi ZSSI-a pa je obvezan postupati sukladno odredbama ZSSI-a. Kako je člankom 

14. stavkom 1. ZSSI-a propisano da dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela i 

nadzornih odbora trgovačkih društava, tako niti Đuro Petnjarić, zamjenik općinskog načelnika 

Općine Petrijevci, ne može istovremeno uz obnašanje navedene dužnosti biti član, odnosno 

zamjenik predsjednika nadzornog odbora trgovačkog društva DVORAC d.o.o. Udio koji 

općina ima u vlasništvu navedenog društva nije odlučna za primjenu citirane odredbe ZSSI-a 

te se ona primjenjuje onako kako glasi.  

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

iz članka 14. ZSSI-a počinju danom stupanja na dužnost i traju dvanaest mjeseci od dana 

prestanka obnašanja dužnosti.  

Slijedom navedenog Povjerenstvo je dalo očitovanje kako je navedeno u izreci ovoga 

akta. Ovo očitovanje dostavit će se podnositelju zahtjeva Ivanu Vrbaniću putem e-maila te će 

biti objavljeno na Internet stranici Povjerenstva. 

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA                                                                                         

           Dalija Orešković, dipl.iur. 


