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Zagreb, 11. prosinca 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., 126/12. i 48/11. – pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu ZSSI), na temelju 

vlastitih saznanja o mogućem sukobu interesa, u predmetu dužnosnika Ivana Račana, 

zastupnika u Hrvatskom saboru, na 35. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2013. godine 

donosi sljedeću   

ODLUKU 

 
 

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

Račana, zastupnika u Hrvatskom saboru, zbog povrede članka 16. stavka 1. 

ZSSI-a, koja proizlazi iz propusta prijenosa upravljačkih prava na temelju 

udjela u kapitalu trgovačkog društva MAKSIMA KOMUNIKACIJE d.o.o., na 

povjerenika. 

 

II. Poziva se dužnosnik Ivan Račan da u roku od 15 dana od dana primitka ove 

odluke dostavi Povjerenstvu očitovanje na razloge pokretanja ovog postupka te 

na ostale navode iz obrazloženja ove odluke. 

  

Obrazloženje 

 

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 3. ZSSI-a propisano je da su zastupnici u 

Hrvatskom saboru dužnosnici u smislu odredbi navedenog zakona, stoga je i Ivan Račan, kao 

zastupnik u VII. sazivu Hrvatskog sabora, 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 vlastitih saznanja o mogućem sukobu interesa dužnosnika 

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

poslovnim brojem 711-U-1225-SI-125/13 dana 14. lipnja 2013.g., koji se nadalje vodi pod 

poslovnim brojem SI-125/13.  
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Povjerenstvo je izvršilo uvid u izvješće o imovinskom stanju dužnosnika, kojeg je 

dužnosnik Ivan Račan podnio Povjerenstvu dana 20. siječnja 2012.g., povodom početka 

obnašanja dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru. U navedenom izvješću, zavedenom u 

knjizi ulazne pošte pod brojem: 711-U-186-01-PD/12, dužnosnik je naveo da dužnost 

zastupnika obnaša od 23. prosinca 2011. godine. Pod podacima o poslovnim udjelima, 

dionicama i vrijednosnim papirima u poslovnim subjektima (Glava IV. točka 4. Izvješća), 

dužnosnik je naveo da ima 55% udjela u trgovačkom društvu MAKSIMA KOMUNIKACIJE 

d.o.o. U Podacima o drugim poslovima dužnosnika (Glava III. točka a) dužnosnik je naveo da 

je obavljao funkciju direktora u ranije navedenom društvu u razdoblju od 2003. do 2012. 

godine. U napomeni izvješća navodi se da je funkcija direktora u društvu MAKSIMA 

KOMUNIKACIJE d.o.o. u fazi prijenosa. 

Prema podacima sa službenih internet stranica Hrvatkog sabora, Ivan Račan je 

zastupnik VII. saziva Hrvatskog sabora, s početkom mandata dana 23. prosinca 2013. godine.  

Uvidom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Povjerenstvo je utvrdilo da je 

pod MBS: 080474211 upisano trgovačko društvo MAKSIMA KOMUNIKACIJE d.o.o., OIB: 

61296146737. U podacima o osnivačima/članovima upisan je, uz društvo ACTION GLOBAL 

COMMUNICATIONS LIMITED, Cipar, i dužnosnik Ivan Račan. U povijesnom izvatku iz 

sudskog registra navodi se da je Ivan Račan obavljao poslove direktora društva do dana 23. 

veljače 2012. godine. 

Dužnosnik je dana 14. lipnja 2013. godine dostavio Povjerenstvu Ugovor o prijenosu 

upravljačkih prava od 6. ožujka 2013. godine, koji je u ulaznoj knjizi Povjerenstva zaveden 

pod brojem: 711-U-1224-PD/13. Uvidom u navedeni ugovor Povjerenstvo je utvrdilo da je 

predmet ugovora prijenos upravljačkih prava koji proizlaze iz poslovnog udjela u trgovačkom 

društvu MAKSIMA KOMUNIKACIJE d.o.o., s prenositelja Ivana Račana na Odvjetnika 

Ivana Šipeka iz Zagreba, kao povjerenika. Ugovor je ovjeren kod Javnog bilježnika Alemke 

Gajski iz Zagreba, dana 18. ožujka 2013., pod brojem: OV-3819/2013. 

Sukladno članku 16. stavku 1. ZSSI-a, dužnosnik koji ima 0,5% i više dionica, odnosno 

udjela u vlasništvu (kapitalu trgovačkog društva) za vrijeme obnašanja javne dužnosti dužan 

je prenijeti svoja upravljačka prava na temelju udjela u kapitalu društva na drugu osobu, osim 

na osobe iz članka 4. stavka 5. istog zakona, ili posebno tijelo. Povjerenstvo napominje da 

navedena obveza obvezuje dužnosnika od dana stupanja na dužnost.  

Člankom 16. stavkom 3. ZSSI-a propisano je da ako trgovačko društvo u kojem 

dužnosnik ima 0,5 % ili više udjela u vlasništvu (temeljnom kapitalu) putem javnog natječaja 

ili na drugi način stupa u poslovni odnos s državnim tijelima ili s jedinicama lokalne, odnosno 

područne (regionalne) samouprave ili s trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ili 

jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ima upravljački udio, o takvom 

je poslovnom događaju dužno obavijestiti Povjerenstvo. 
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Člankom 17. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da poslovni subjekt u kojem dužnosnik 

ima 0,5% ili više udjela u vlasništvu (kapitalu trgovačkog društva) 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.  

Za donošenje odluke Povjerenstva o povredi odredbe članka 16. stavka 1. ZSIS-a, 

potrebno je utvrditi da li je dužnosnik Ivan Račan pravovremeno ispunio obvezu prijenosa 

upravljačkih prava na temelju udjela u vlasništvu (temeljnom kapitalu) trgovačkog društva 

MAKSIMA KOMUNIKACIJE d.o.o. na povjerenika i da li je povjerenik osoba iz članka 4. 

stavka 5. ZSSI-a.  

Vezano uz odredbe članka 16. stavka 3. , te članka 17. stavka 1. ZSSI-a, u postupku je 

također potrebno utvrditi i da li je trgovačko društvo MAKSIMA KOMUNIKACIJE, za 

vrijeme dok je dužnosnik obnašao dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru, stupalo u poslovni 

odnos s Hrvatskim saborom ili s drugim državnim tijelima ili s jedinicama lokalne, odnosno 

područne (regionalne) samouprave ili s trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ili 

jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ima upravljački udio.  

Poziva se dužnosnik Ivan Račan 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, te na ostale navode iz obrazloženja ove odluke.  

Povjerenstvo će gore potrebne podatke, prema potrebi, zatražiti i od drugih nadležnih 

tijela u Republici Hrvatskoj. 

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

u izreci ovog akta. Na temelju članka 39. stavka 7. ZSSI-a ova odluka će biti objavljena na 

Internet stranici Povjerenstva.  

                                                                              PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                                  Dalija Orešković, dipl. iur.  


