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Zagreb, 24. travnja 2013. 

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

članka 30. stavak 1. podstavak 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa ( „Narodne novine“ 

broj 26/11., 12/12., i 126/12., u daljnjem tekstu: ZSSI), u predmetu dužnosnika Franje 

Bukala, općinskog načelnika Općine Orehovica, postavljenog u odnosu na Viktora 

Pintarića, zamjenika općinskog načelnika Općine Orehovica, na 12. sjednici održanoj 

dana 24. travnja 2013. godine, daje sljedeće: 

MIŠLJENJE 

Dužnosnik Viktor Pintarić, ne može istovremeno uz obnašanje dužnosti 

zamjenika općinskog načelnika Općine Orehovica, kao niti dvanaset mjeseci od dana 

prestanka obnašanja navedene dužnosti, biti član Nadzornog odbora trgovačkog 

društva Međimurje – plin d.o.o., Čakovec. 

Obrazloženje 

               Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je Franjo Bukal, općinski 

načelnik Općine Orehovica. Zhtjev je postavljen u odnosu na Viktora Pintarića, zamjenika 

općinskog načelnika Općine Orehovica. U knjigama ulazne pošte zahtjev je evidentiran pod 

poslovnim brojem 711-U-635-M-61/13, dana 19. travnja 2013. godine, povodom kojeg se 

vodi predmet broj M-61/13. 

Člankom 3. stavkom 1. točkom 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 je li 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.  

U predmetnom zahtjevu, dužnosnik navodi da je Općinsko vijeće Općine Orehovica 

predložilo imenovanje Viktora Pintarića, zamjenika općinskog  načelnika Općine Orehovica 

za člana nadzornog odbora trgovačkog društva Mmeđimurje-plin d.o.o., Čakovec, u kojem 

Općina Orehovec ima suvlasnički udio. Dužnost člana nadzornog odbora imenovani 

dužnosnik obavljao bi bez zasnivanja radnog odnosa. Od Povjerenstva se traži mišljenje da li 

je navedeno imenovanje sukladno odredbama ZSSI-a. 
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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 20. stavkom 3. ZSSI- a propisano je da obveze koje za dužnosnika proizlaze 

iz članka 7., 8., 9., 14. i 17. toga Zakona počinju danom stupanja na dužnost i traju dvanaest 

mjeseci od dana prestanka obanašanja dužnosti. 

Slijedom navedenog, zabrana koja za dužnosnika proizlazi iz članka 14. stavka 1. 

ZSSI-a obvezuje dužnosnika od dana stupanja na dužnost i traje dvanaest mjeseci nakon 

prestanka obnašanja dužnosti, te dužnosnik Viktor Pintarić, zamjenik općinskog načelnika 

Općine Orehovica ne može istovremeno uz obnašanje navedene dužnosti, kao niti dvanaest 

mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti, biti član nadzornog odbora trgovačkog društva 

Međimurje - plin d.o.o., Čakovec. 

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

akta. Mišljenje će se dostaviti dužnosniku Franji Bukalu putem dostavljene e-mail adrese, te 

se time smatra da je dostava ovog zaključka uredno izvršena. Mišljenje će biti objavljeno na 

Internet stranici Povjerenstva.                                                                            

 

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA                                                                                         

Dalija Orešković, dipl.iur. 

 

 


