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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 Ivana Kovačića, općinskog načelnika Općine Veliko Trojstvo na 

26. sjednici održanoj 25. rujna 2013. donosi sljedeću  

 

 

ODLUKU 

 

1. Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnika Ivana 

Kovačića, općinskog načelnika Općine Veliko Trojstvo u mandatu 2009. – 2013., i u 

mandatu 2013. – 2017., zbog povrede članka 14. stavka 1. ZSSI-a koja proizlazi iz 

istovremenog obnašanja navedene dužnosti i članstva u upravnom vijeću Opće bolnice 

Bjelovar, te obavljanja poslova upravljanja poslovnim subjektom kao upravitelj 

Poljoprivredne zadruge Veliko Trojstvo. 

 

2. Poziva se dužnosnik Ivan Kovačić 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 općinski načelnici i 

njihovi zamjenici dužnosnici u smislu odredbi navedenog zakona, stoga je Ivan Kovačić na 

temelju obnašanja dužnosti općinskog načelnika Općine Veliko Trojstvo, obvezan 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. Povjerenstvo je na temelju saznanja o mogućem sukobu interesa dužnosnika 

Ivana Kovačića formiralo spis predmeta koji je kroz knjige ulazne pošte proveden pod 

poslovnim brojem 711-U-3659-SI-262/13 dana 20. rujna 2013. godine koji se nadalje vodi 

pod brojem SI-262/13.  
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Povjerenstvo je izvršilo uvid u izvješće o imovinskom stanju dužnosnika kojeg je 

dužnosnik Ivan Kovačić podnio Povjerenstvu dana 24. lipnja 2013. godine, povodom kraja i 

početka obnašanja dužnosti općinskog načelnika Općine Veliko Trojstvo. U navedenom 

izvješću, u Glavi III, „Podatci o drugim poslovima dužnosnika“, pod točkom b) Članstvo u 

nadzornim odborima, upravnim vijećima, skupštinama i drugim tijelima dužnosnik je naveo 

da je u Općoj bolnici Bjelovar bio član upravnog vijeća do travnja 2013. godine te da je za 

članstvo u navedenom upravnom vijeću primao na godišnjoj razini naknadu u neto iznosu od 

8.400,00 kn. 

 

Uvidom u podatke sudskog registra Trgovačkog suda u Bjelovaru, Povjerenstvo je 

utvrdilo da je pod matičnim brojem subjekta 010033680, OIB 34506547848, upisana Opća 

bolnica Bjelovar, s pravnim oblikom ustanova. 

 

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

upravnih vijeća ustanova. Stavkom 2. istog članka propisano je da iznimno dužnosnici mogu 

biti članovi u najviše do dva upravna vijeća ustanova koje su od posebnog državnog interesa 

ili su od posebnog interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. 

Za članstvo u upravnim vijećima ustanova dužnosnik nema pravo na naknadu, osim prava na 

naknadu putnih i drugih opravdanih troškova.  

 

Povjerenstvo utvrđuje da Bjelovarsko-bilogorska županija nije dostavila Povjerenstvu 

Odluku županijske skupštine kojom je utvrđen popis pravnih osoba od posebnog interesa za 

Bjelovarsko-bilogorsku županiju. 

 

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

iz članka 14. počinju danom stupanja na dužnost i traju 12 mjeseci od prestanka obnašanja 

dužnosti.  

  

Uvidom u podatke iz povijesnog izvatka iz sudskog registra za Poljoprivrednu zadrugu 

Veliko Trojstvo, Povjerenstvo je utvrdilo da je u istoj dužnosnik bio upravitelj, koji je 

navedenu zadrugu zastupao samostalno i pojedinačno bez ograničenja. Člankom 14. stavkom 

1. ZSSI-a, propisano je da dužnosnici ne mogu obavljati poslove upravljanja poslovnim 

subjektom. Člankom 4. stavkom 4. ZSSI-a, propisano je da su poslovni subjekti u smislu 

odredbi navedenog Zakona trgovačka društva, ustanove i drug pravne osobe te drugi subjekti 

poslovnih odnosa kao što su trgovci pojedinci, obrtnici i nositelji samostalnih djelatnosti te 

nositelji i članovi drugih poslovnih subjekta osnovanih na temelju zakona. 

 

U postupku pred Povjerenstvom potrebno je vremensko razdoblje u kojem je 

dužnosnik Ivan Kovačić istovremeno uz obnašanje dužnosti zamjenika općinskog načelnika 

Veliko Trojstvo, obnašao dužnost člana upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar, te da li je za 

obnašanje navedene dužnosti primao naknadu, i u kojem iznosu. 
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Nadalje je potrebno utvrditi u kojem vremenskom razdoblju je dužnosnik Ivan 

Kovačić istovremeno uz obnašanje dužnosti zamjenika općinskog načelnika Veliko Trojstvo 

bio upravitelj Poljoprivredne zadruge Veliko Trojstvo te da li je za to primao naknadu i u 

kojem iznosu. 

 

Poziva se dužnosnik Ivan Kovačić da sukladno članku 39. stavku 3. ZSSI-a, u roku od 

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

pokretanja ovog postupka, kao i odgovarajuću dokumentaciju, osobito akt temeljem kojeg je 

imenovan članom upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar, kao i akt na temelju kojeg mu je 

prestala dužnost člana upravnog vijeća navedene bolnice. Također se poziva dužnosnik da se 

u očitovanju izjasni i o sveukupnom iznosu ostvarene naknade za članstvo u upravnom vijeću 

bolnice.  

 

Pozva se dužnosnik da dostavi dokumentaciju iz koje će biti razvidno od kada te do 

kada je kao upravitelj obavljao poslove upravljanja Poljoprivrednom zadrugom Veliko 

Trojstvo kao poslovnim subjektom u smislu ZSSI-a, te da li je za to primao naknadu i u kojem 

iznosu. 

 

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

u izreci ovog akta.  

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA  

Dalija Orešković, dipl. iur.                     

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


