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Broj: M-124/13 

Zagreb, 28. lipnja 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, 126/12 i 48/13 – pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu: ZSSI), u 

predmetu dužnosnika Miljenka Horvata, općinskog načelnika Općine Donji Kraljevec, 

na svojoj 19. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2013.g., daje sljedeće: 

MIŠLJENJE 

I. Dužnosnik Miljenko Horvat, općinski načelnik Općine Donji Kraljevec, 

obvezan je u odnosu na udio u vlasništvu (kapitalu) trgovačkog društva 

Horvat d.o.o., postupati sukladno članku 14. stavak 1. ZSSI-a, članku 16. 

stavak 1. i članku 17. ZSSI-a.  

 

II. Dužnosnik Miljenko Horvat, općinski načelnik Općine Donji Kraljevec, ne 

može istovremeno uz obnašanje navedene javne dužnosti biti član školskog 

vijeća Osnovne škole Donji Kraljevac. 

 

Obrazloženje 

               Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je Miljenko Horvat općinski 

načelnika Općine Donji Kraljevec. U knjigama ulazne pošte zahtjev je evidentiran pod 

poslovnim brojem 711-U-1304-M-124/13, dana 18. lipnja 2013.g., povodom kojeg se vodi 

predmet broj M-124/13. 

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

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.  

U predmetnom zahtjevu, dužnosnik traži mišljenje Povjerenstva da li može obavljati 

dužnost direktora u trgovačkom društvu Horvat d.o.o., te kao postupiti u odnosu na poslovni 

udio kojeg ima u navedenom trgovačkom društvu. U dopuni zahtjeva za donošenjem 

mišljenja dužnosnik traži mišljenje Povjerenstva da li može istovremeno uz obnašanje 

dužnosti općinskog načelnika Općine Donji Kraljevec obnašati dužnost člana školskog odbora 

Osnovne Škole Donji Kraljevec.  
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Povjerenstvo je izvršilo uvid u podatke sudskog registra Trgovačkog suda u 

Varaždinu, te je utvrdilo da je pod matičnim brojem subjekta 070043947 upisano trgovačko 

društvo Horvat d.o.o., Ludbreška bb, Donji Kraljevec, u kojem je dužnosnik Miljenko Horvat 

upisan kao član društva/osnivač koji ujedno obnaša i dužnost direktora navedenog trgovačkog 

društva. Predmet poslovanja navedenog trgovačkog društva su djelatnosti poljoprivrede, ova i 

usluga povezanih s njima, otkup poljoprivrednih proizvoda, trgovina na malo mineralnih 

gnojiva, kooperacija u poljoprivrednim proizvodima, proizvodnja hrane i pića, prerada drva, 

proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja, proizvodnja predmeta od slame i 

pletarskih materijala, poslovanje nekretninama, iznajmljivanje strojeva i opreme bez 

rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, računalne i srodne djelatnosti, 

istraživanje i razvoj, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, zastupanje strnih 

tvrtki, prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu, računovodstveni i 

knjigovodstveni poslovi, poslovne i stručne informacije, projektni marketing – izrada 

investicijske i tehnološke dokumentacije, kupnja i prodaja robe, obavljanje trgovačkog 

posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu. 

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

upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, niti obavljati poslove upravljanja u 

poslovnim subjektima. Slijedom navedenog, dužnosnik Miljenko Horvat za vrijeme obnašanja 

dužnosti općinskog načelnika Općine Donji Kraljevec, a temeljem članka 20. stavka 3. ZSSI-

a, niti 12 mjeseci nakon prestanka obnašanja ove dužnosti, ne može biti direktor trgovačkog 

društva Horvat d.o.o. 

Člankom 16. stavak 1. ZSSI-a, propisano je da dužnosnik koji ima 0,5% i više dionica, 

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

dužnosti mora prenijeti svoja upravljačka prava na temelju udjela u kapitalu društva na drugu 

osobu, osim na povezane osobe ili na posebno tijelo, odnosno na povjerenika koji će glede 

ostvarivanja članskih prava i udjela u društvu djelovati u svoje ime, a za račun dužnosnika.  

Sijedom navedenog, dužnosnik Miljenko Horvat, dužan je za vrijeme obnašanja 

dužnosti općinskog načelnika Općine Donji Kraljevac prenijeti upravljačka prava koja 

proizlaze iz udjela u vlasništvu (kapitalu) trgovačkog društva Horvat d.o.o., na povjerenika.  

Člankom 17. 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. 

Dužnosnik je dužan u roku od 30 dana od stupanja na dužnost izvijestiti Povjerenstvo 

o nazivu, osobnom identifikacijskom broju i sjedištu poslovnih subjekata u kojima ima 0,5 % 

ili više udjela u vlasništvu (kapitalu) trgovačkih društava, te je dužan redovito izvještavati 

Povjerenstvo o svim nastalim promjenama podataka o poslovnim subjektima s kojima tijelo 
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javne vlasti u kojem obnaša dužnost ne smije stupati u poslovni odnos, i to u roku od 30 dana 

od nastale promjene.  

Ove podatke dužnosnik Povjerenstvu dostavlja u obrascu izvješća o imovinskom 

stanju kojeg preuzima na Internet stranici Povjerenstva.  

Povjerenstvo će na svojim internetskim stranicama objaviti i redovito ažurirati popis 

poslovnih subjekata koji podliježu ograničenjima poslovanja. 

Ukazuje se dužnosniku da je tijelo javne vlasti u kojem obnaša dužnost odnosno 

Općina Donji Kraljevac, dužna objaviti i redovito ažurirati na svojim Internet stranicama 

popis poslovnih subjekata u odnosu na koja ne smije stupati u poslovni odnos. 

Upućuje se dužnosnik da, ukoliko trgovačko društvo Horvat d.o.o., stupa u poslovni 

odnos 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, o tom poslovnom događaju 

obavijesti Povjerenstvo. 

Ukazuje se dužnosniku da na temelju članka 20. stavak 3. ZSSI-a, obveze koje 

proizlaze iz članka 14. i članka 17. ZSSI-a, počinju danom stupanja na dužnost i traju 12  

mjeseci od dana prestanka obnašanja javne dužnosti. 

Uvidom u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, pod poslovnim brojem 

subjekta 070067621 upisana je Osnovna škola Donji Kraljevec, s pravnim oblikom ustrojstva 

ustanova čiji je osnivač Međimurska županija.  

Člankom 2. stavkom 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(„Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12.) 

propisano je da su osnovne škole javne ustanove. Člankom 118. stavkom 1. istog zakona 

propisano je da školom upravlja školski odbor. Time je školski odbor po svojoj ulozi u 

upravljanju školom kao ustanovom izjednačen s pojmom upravnog vijeća ustanova.   

Člankom 14. stavak 2. ZSSI-a propisano je da dužnosnici iznimno mogu biti članovi u 

najviše do dva upravna vijeća ustanova, koje su odlukom nadležnog predstavničkog tijela 

proglašene ustanovama od posebnog državnog interesa ili su od posebnog interesa za jedinicu 

lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, osim ako posebnim zakonom nije 

određeno da je dužnosnik član upravnog vijeća ustanove po položaju. 

Povjerenstvo utvrđuje da Osnovna škola Donji Kraljevec nije odlukom predstavničkog 

tijela jedinice lokalne, a niti odlukom predstavničkog tijela područne (regionalne) samouprave 

proglašena pravnom osobom od posebnog interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne 

(regionalne) samouprave, a niti je zakonom propisano da je općinski načelnik član školskog 

odbora po položaju, stoga dužnosnik Miljenko Horvat ne može za vrijeme obnašanja dužnosti 

općinskog načelnika Općine Donji Kraljevac biti član školskog vijeća navedene ustanove. 
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Slijedom navedenog Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga 

akta. Mišljenje će se dostaviti dužnosniku Miljenku Horvat putem dostavljene e-mail adrese,  

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

Internet stranici Povjerenstva.                                                                            

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA                                                                                        

Dalija Orešković, dipl.iur. 


