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Broj: M-165/13 

Zagreb, 11. srpnja 2013. 

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

članka 30. stavka 1. podstavka 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 Božidara Markuša, općinskog načelnika Općine Lobor, na 21. 

sjednici održanoj dana 11. srpnja 2013. godine, daje sljedeće: 

MIŠLJENJE 

I. Na temelju članka 16. stavka 1. ZSSI-a, dužnosnik Božidar Markuš, općinski 

načelnik Općine Lobor, ne može upravljačka prava na temelju udjela u  

vlasništvu (kapitalu) trgovačkog društva KOMICRO d.o.o. prenijeti na sina, 

jer je isti povezana osoba u smislu odredbe članka 5. stavak 5. ZSSI-a. 

 

II. Članstvo u nadzornom odboru trgovačkog društva KOMICRO d.o.o., kao i 

obavljanje dužnosti člana uprave odnosno direktora trgovačkog društva 

VERA USLUGE d.o.o. uz istovremeno obnašanje dužnosti općinskog 

načelnika Općine Lobor predstavlja povredu članka 14. stavka 1. ZSSI-a, 

stoga se dužnosnik upućuje da podnese ostavke na navedene dužnosti. 

 

III. Na temelju članka 8. stavka 7. podstavka 3. ZSSI-a, dužnosnik Božidar 

Markuš dužan je u izviješću o imovinskom stanju prikazati podatke o  

udjelima u vlasništvu (kapitalu) trgovačkih društava, neovisno o tome u kojoj 

se državi nalazi sjedište trgovačkog društva odnosno neovisno o time u kojoj 

državi je trgovačko društvo osnovano, (pa tako i dionice u trgovačkom 

društvu Drofa, Dragobič, Ukrajina) uz navođenje nominalne vrijednosti 

dionica, broja dionica te postotak udjela u ukupnom vlasništvu (kapitalu) 

trgovačkog društva. 

Obrazloženje 

Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je Božidar Markuš, općinski 

načelnik Općine Lobor. U knjigama ulazne pošte zahtjev je evidentiran pod poslovnim brojem 

711-U-2380-M-165/13, dana 05. srpnja 2013.g., povodom kojeg se vodi predmet broj M-

165/13.  

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

dužnosnici u smislu navedenog zakona.  
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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 od Povjerenstva traži mišljenje može li upravljačka 

prava koja proizlaze iz udjela u vlasništvu (kapitalu) trgovačkog društva KOMICRO d.o.o., u 

kojem je ujedno i predsjednik nadzornog odbora, prenijeti na sina. Nadalje traži mišljenje 

treba li u izvješću o imovinskom stanju prikazati i dionice koje ima u trgovačkom društvu 

Drofa, Dragobič, Ukrajina, te koji je iznos dužan naznačiti. Dužnosnik navodi i da je direktor 

trgovačkog društva VERA USLUGE d.o.o., koje duži niz godina ne posluje, i za koje je 

potrebno provesti postupak likvidacije. Budući da su vlasnici navedenog trgovačkog društva 

strani državljani s kojima ne može stupiti u kontakt, dužnosnik traži mišljenje kako postupiti 

da spriječi sukob interesa. 

Člankom 14. stavak 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 16. stavak 1. ZSSI-a propisano je da je dužnosnik koji ima 0,5% i više 

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

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

osobu, osim na osobe iz članka 4. stavka 5. toga zakona ili na posebno tijelo.  

Članak 4. stavak 5. ZSSI-a propisuje tko se smatra povezanom osobom u smislu tog 

Zakona. Povezane osobe su članovi obitelji dužnosnika, i to bračni ili izvanbračni drug 

dužnosnika, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre dužnosnika te posvojitelj, 

odnosno posvojenik dužnosnika, te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i 

okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s dužnosnikom. Slijedom 

navedenog, dužnosnik Božidar Markuš ne može prenijeti upravljačka prava na sina, obzirom 

da je sin dužnosnika s dužnosnikom povezana osoba u smislu članka 4. stavka 5. ZSSI-a. 

Uvidom u sudski registar Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske Povjerenstvo je 

utvrdilo da je na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 080100672 

upisano trgovačko društvo KOMICRO d.o.o., OIB: 89720022828, u kojem je kao jedan od 

osnivača odnosno članova, upisan i dužnosnik Božidar Markuš, koji je ujedno upisan i kao 

član nadzornog odbora navedenog trgovačkog društva.  

Uvidom u sudski registar Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske Povjerenstvo je 

utvrdilo da je na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 080484042 

upisano trgovačko društvo VERA USLUGE d.o.o., OIB: 55412303379, u kojem je kao 

direktor upisan dužnosnik Božidar Markuš.  
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Članstvo u nadzornom odboru trgovačkog društva KOMICRO d.o.o., kao i obavljanje 

dužnosti direktora u trgovačkom društvu VERA USLUGE d.o.o.. uz istovremeno obnašanje 

dužnosti općinskog načelnika Općine Lobor predstavlja povredu odredbe članka 14. stavak 1. 

ZSSI-a. 

Povjerenstvo u odnosu na udjele u vlasništvu poslovnih subjekata, ukazuje dužnosniku 

na odredbe članka 17. i članka 20. stavka 3. ZSSI-a 

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 

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 dostavlja Povjerenstvu u obrascu izvješća o 

imovinskom stanju kojeg preuzima na internet stranici Povjerenstva.   

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

Općina Lobor, dužna objaviti i redovito ažurirati na svojim Internet stranicama (ili u 

službenom glasilu) popis poslovnih subjekata u odnosu na koja ne smije stupati u poslovni 

odnos. Povjerenstvo će na svojim internetskim stranicama također objaviti i redovito ažurirati 

popis poslovnih subjekata koji podliježu ograničenjima poslovanja. 

U odnosu na postupak likvidacije trgovačkog društva VERA USLUGE d.o.o. 

Povjerenstvo upućuje dužnosnika na mjerodavne odredbe Zakona o trgovačkim društvima i 

druge propise. Dužnosnik je dužan svoje privatne poslove uskladiti s odredbama ZSSI-a, 

stoga se upućuje dužnosnik da podnese ostavku na dužnost direktora navedenog trgovačkog 

društva. Ukoliko dužnosnik i nadalje nije u mogućnosti stupiti u kontakt s osobama u čijoj bi 

nadležnosti bio imenovanje novog direktora, novog direktora može imenovati trgovački sud. 

Člankom 20. stavak 3. ZSSI-a propisano je da obveze koje za dužnosnika proizlaze iz 

članka 14. i članka 17. zakona počinju danom stupanja na dužnost i traju dvanaest mjeseci od 

dana prestanka obnašanja dužnosti. 

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

akta. Mišljenje će se dostaviti dužnosniku Božidaru Markušu putem dostavljene e-mail adrese 

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

internet stranici Povjerenstva.                                                                            

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA                                                                                         

        Dalija Orešković, dipl.iur. 


