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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 48/11. – pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu ZSSI), na temelju 

vlastitih saznanja o mogućem sukobu interesa, u predmetu dužnosnice Krunoslave Grgić 

Bolješić, članice uprave trgovačkog društva HEP d.d., na 35. sjednici održanoj dana 11. 

prosinca 2013. godine donosi sljedeću   

ODLUKU 

 
 

I. Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnice 

Krunoslave Grgić Bolješić, članice uprave trgovačkog društva HEP d.d., zbog 

povrede članka 14. stavka 1. ZSSI-a, koja proizlazi iz istovremenog obnašanja 

navedene dužnosti i obavljanja funkcije člana nadzornog odbora u trgovačkim 

društvima: 1) HOPS d.o.o., 2.) HEP – Obnovljivi izvori energije d.o.o. 

(predsjednik nadzornog odbora), 3.) HEP –ESCO d.o.o., 4.) HEP – Proizvodnja 

d.o.o., 5.) HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., 6.) HEP – Razvoj 

višenamjenskih nekretninskih projekata d.o.o., 7.) HEP - Odmor i rekreacija 

d.o.o. (zamjenik predsjednika nadzornog odbora)., 8.) APO d.o.o. (zamjenik 

predsjednika nadzornog odbora)., 9.) HEP –Toplinarstvo d.o.o., 10.) HEP – 

Opskrba d.o.o., i 11.) HEP – Plin d.o.o. (zamjenik predsjednika nadzornog 

odbora).  

 

II. Poziva se dužnosnica Krunoslava Grgić Bolješić 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 41. ZSSI-a propisano je da su predsjednici i 

članovi uprava trgovačkih društava koja su u većinskom državnom vlasništvu dužnosnici u 

smislu odredbi navedenog zakona, stoga je i Krunoslava Grgić Bolješić, kao članica uprave 

trgovačkog društva HEP d.d., obvezna 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.  
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Povjerenstvo je na temelju vlastitih saznanja o mogućem sukobu interesa dužnosnice 

Krunoslave Grgić Bolješić formiralo spis predmeta koji je kroz knjige ulazne pošte proveden 

pod poslovnim brojem 711-U-4558-SI-327/13 dana 3. prosinca 2013.g., koji se nadalje vodi 

pod poslovnim brojem SI-327/13.  

Povjerenstvo je izvršilo uvid u izvješće o imovinskom stanju dužnosnika, kojeg je 

dužnosnica Krunoslava Grgić bolješić podnijela Povjerenstvu dana 16. ožujka 2012.g., 

povodom početka obnašanja dužnosti člana uprave društva HEP d.o.o. U navedenom izvješću 

dužnosnica je navela da dužnost člana uprave navedenog društva obnaša od 23. veljače 2012. 

godine. 

Na službenim internet stranicama društva HEP d.d. navodi se podatak da HEP grupu, 

uz vladajuće društvo HEP d.d., čini još trinaest ovisnih društava u 100% vlasništvu 

vladajućeg društva, tri društva u 50% vlasništvu vladajućeg društva te jedno društvo 

razdvojeno prema ITO modelu. 

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

pod MBS: 080004306 upisano trgovačko društvo HEP d.d., OIB: 28921978587. U podacima 

o osobama ovlaštenim za zastupanje upisana je Krunoslava Grgić Bolješić, član uprave od 23. 

veljače 2012. godine. 

U sudskom registu Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS: 080517105 upisano je 

trgovačko društvo HOPS d.o.o., OIB: 13148821633. U navedenom trgovačkom društvu, 

dužnosnica Krunoslava Grgić Bolješić izabrana je za člana nadzornog odbora odlukom 

Skupštine društva od 20. ožujka 2012. godine.  

 Pod MBS: 080579961 sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je 

trgovačko društvo HEP – Obnovljivi izvori energije d.o.o., OIB: 11406073328. U povijesnom 

izvatku iz sudskog registra navodi se da je dužnosnica Krunoslava Grgić Bolješić postala 

predsjednik nadzornog odbora dana 21. lipnja 2013. godine. 

Pod MBS: 080428848 sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je 

trgovačko društvo HEP – ESCO d.o.o., OIB: 21361729232. U povijesnom izvatku iz sudskog 

registra navodi se da je dužnosnica Krunoslava Grgić Bolješić postala član nadzornog odbora 

dana 20. ožujka 2012. godine. 

Pod MBS: 080434256 sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je 

trgovačko društvo HEP – Proizvodnja d.o.o., OIB: 09518585079. U povijesnom izvatku iz 

sudskog registra navodi se da je dužnosnica Krunoslava Grgić Bolješić postala član 

nadzornog odbora dana 29. svibnja 2013. godine. 
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Pod MBS: 080434230 sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je 

trgovačko društvo HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., OIB: 46830600751. U 

povijesnom izvatku iz sudskog registra navodi se da je dužnosnica Krunoslava Grgić Bolješić 

postala član nadzornog odbora dana 29. svibnja 2013. godine. 

Pod MBS: 080796355 sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je 

trgovačko društvo HEP – Razvoj višenamjenskih nekretninskih projekata d.o.o., OIB: 

20631794374. U povijesnom izvatku iz sudskog registra navodi se da je dužnosnica 

Krunoslava Grgić Bolješić odlukom Skupštine od 19. travnja 2012. imenovana za člana 

nadzornog odbora, a prestala biti članom nadzornog odbora dana 29. svibnja 2013. godine. 

Pod MBS: 080396260 sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je 

trgovačko društvo HEP – ODMOR I REKREACIJA d.o.o., OIB: 61018000704. U 

povijesnom izvatku iz sudskog registra navodi se da je dužnosnica Krunoslava Grgić Bolješić 

postala član nadzornog odbora dana 20. ožujka 2012. godine, a prestala biti zamjenik 

predsjednika nadzornog odbora dana 14. lipnja 2013. godine. 

Pod MBS: 080263676 sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je 

trgovačko društvo APO d.o.o., OIB: 83995348543. U povijesnom izvatku iz sudskog registra 

navodi se da je dužnosnica Krunoslava Grgić Bolješić Odlukom Skupštine od 20. ožujka 

2012. godine izabrana za člana nadzornog odbora društva, odlukom nadzornog odbora od 30. 

ožujka 2012. imenovana za zamjenika predsjednika nadzornog odbora, a dana 29. svibnja 

2013. prestala biti član i zamjenik predsjednika nadzornog odbora društva. 

Pod MBS: 080396278 sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je 

trgovačko društvo HEP – TOPLINARSTVO d.o.o., OIB: 15907062900. U povijesnom 

izvatku iz sudskog registra navodi se da je dužnosnica Krunoslava Grgić Bolješić postala član 

nadzornog odbora dana 20. ožujka 2012. godine, a prestala biti član nadzornog odbora dana 

29. svibnja 2013. godine. 

Pod MBS: 080453206 sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je 

trgovačko društvo HEP – Opskrba d.o.o., OIB: 63073332379. U povijesnom izvatku iz 

sudskog registra navodi se da je dužnosnica Krunoslava Grgić Bolješić postala član 

nadzornog odbora dana 20. ožujka 2012. godine, a prestala biti član nadzornog odbora dana 

29. svibnja 2013. godine. 

Pod MBS: 030070500 sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je 

trgovačko društvo HEP – PLIN d.o.o., OIB: 41317489366. U povijesnom izvatku iz sudskog 

registra navodi se da je dužnosnica Krunoslava Grgić Bolješić postala zamjenica predsjednika 

nadzornog odbora, ali se ne navodi kada je donesena predmetna odluka društva o tome. 
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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 14. ZSSI-a počinju danom stupanja na dužnost i traju dvanaest mjeseci od dana 

prestanka obnašanja dužnosti.  

U postupku pred Povjerenstvom potrebno je utvrditi vremensko razdoblje u kojem je 

dužnosnica Krunoslava Grgić Bolješić istovremeno uz obnašanje dužnosti člana uprave 

trgovačkog društva HEP d.d. obavljala funkcije člana, odnosno zamjenika ili predsjednika, 

nadzornih odbora trgovačkih društava navedenih u točki I. izreke ove odluke te da li je za 

članstvo u navedenim nadzornim odborima primala naknadu i u kojem iznosu.   

Poziva se dužnosnica Krunoslava Grgić Bolješić 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 

odluke kojima je ista imenovana za člana, odnosno zamjenika ili predsjednika, nadzornih 

odbora trgovačkih društava navedenih u točki I izreke ove odluke. Također se poziva 

dužnosnica da se u očitovanju izjasni i o iznosima ostvarene naknade za članstva u navedenim 

nadzornim odborima.  

Prema potrebi, Povjerenstvo će potrebne podatke zatražiti i od predmetnih trgovačkih 

društava, sudova te 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.  


