
 

 

 

 

Urbroj; 711-32-01-SI-10/11 

Zagreb, 07.02.2011. 

 

                          Povjerenstvo  za   odlučivanje  o    sukobu  interesa  (u   daljem     tekstu: 

Povjerenstvo), sukladno odredbi  čl.  17.   st.  3.  Zakona   o  sprječavanju     sukoba    interesa  

u obnašanju javnih dužnosti (Narodne novine, broj 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08, 38/09 

i 92/10, u daljem tekstu: Zakon) te čl. 41. st.1. toč. 2. Pravilnika Povjerenstva za odlučivanje o 

sukobu   interesa  o  unutarnjem   ustroju   i   postupku  (Narodne  novine,  broj   86/05   i   

123/09,   u daljem   tekstu:  Pravilnik),  u  predmetu  protiv g. Zdravka Ronka, zastupnika u 

Hrvatskom saboru i gradonačelnika Grada Požege,  na  svojoj  21.  sjednici,  održanoj  02. 

veljače 2011., donijelo je sljedeću:  

 

                                                       ODLUKU  

                          Odbija se prijava sukoba interesa podnesena protiv g. Zdravka Ronka, 

zastupnika u Hrvatskom saboru i gradonačelnika Grada Požege.  

                               

                                                      Obrazloženje 

                          Prijava je podnesena temeljem anonimne prijave od 19. travnja 2010.g. 

                          U predmetnoj prijavi navodi se da je g. Ronko kao gradonačelnik Grada 

Požege bio član nadzornog odbora tvrtke Fero Leko iz Požege kojoj je svojim političkim 

utjecajem ishodio potporu iz državnog proračuna u iznosu od 1.5 mil. kuna. Nadalje se navodi 

da  imenovanoj tvrtki poslovne knjige vodi knjigovodstveni servis Ronchi u vlasništvu g. 

Ronka, te da je g. Ronko u siječnju 2005.g. zaključio s tvrtkom Fero Leko ugovor o zakupu 

gradskog poslovnog prostora, površine 445,85 m2 za ugovorenu cijenu zakupnine od 2,00 

kn/m2 tj 891,70 kuna mjesečno na 10 godina. Podnositelj prijave navodi kako se radi o 

preniskoj cijeni zakupnine u odnosu na sve druge zakupnike gradskih poslovnih prostora i s 

predugim trajanjem ugovora čime gradonačelnik, kako prijavitelj navodi, zlouporabljuje svoj 

položaj pogodujući firmi u kojoj ima svoje vlastite privatne interese. Podnositelj je uz prijavu 

priložio i Ugovor o zakupu predmetnog poslovnog prostora. 



                          Predmet je bio točkom dnevnog reda 18. sjednice kada je Povjerenstvo 

odlučilo u prethodnom postupku od dužnosnika (dopisom od 25.10.2010.g.) zatražiti 

očitovanje i sve relevantne činjenice vezane za navode iz prijave.  

                         U zaprimljenom očitovanju dužnosnika od 22.11.2010.g. g. Ronko navodi 

kako je 02.06.2004.g. imenovan za člana nadzornog odbora društva „Fero-Leko d.o.o.“, a što 

je provedeno i kod Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu. Kao dokaz priložio je presliku 

Izjave osnivača i Presliku Povijesnog izvatka iz sudskog registra. Nadalje, nakon što je 

09.09.2004. nakon provedenih izbora za Gradsko vijeće Grada Osijeka, kao nositelj liste 

SDP-a, osvojio 13 od 19 mjesta u GV Grada Požege dao je ostavku na članstvo u Nadzornom 

odboru. 02.10.2004.g. na sjednici Gradskog vijeća Grada Požege izabran je za 

gradonačelnika, kao dokaz navedenome dostavio je presliku Ostavke na članstvo u NO, 

presliku Povijesnog izvatka iz sudskog registra te presliku Rješenja Gradskog vijeća Požege.  

                         Glede vlasništva knjigovodstvenog servisa „Primo-ronchi d.o.o.“, g. Ronko 

navodi kako je istina da je imao 100% udjela, ali je sukob interesa razriješio 05.04. 2005.g. o 

čemu je i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa donijelo odluku. U prilogu je i 

dostavio navedenu odluku Povjerenstva od 27.04.2005.g. kojim mu je utvrđen sukob interesa 

jer je suprotno odredbama Zakona upravljao trgovačkim društvom „Primo-ronchi d.o.o.“. Po 

pokretanju postupka dužnosnik je 05.04.2005.g. otklonio postojeći sukob interesa sklapanjem 

ugovora o prijenosu poslovnog udjela. Glede ostalih navoda iz prijave a vezano za navodno 

pogodovanje trgovačkom društvu „Fero-Leko d.o.o.“ glede zakupa gradskog poslovnog 

prostora g. Ronko navodi kako je pribavio dokumentaciju Državnog odvjetništva u Požegi 

koje je odlučivalo povodom kaznene prijave istog sadržaja iz koje je vidljivo kako su od 

strane Policijske uprave Požeško-slavonske provedeni izvidi te da nisu utvrđene okolnosti 

koje bi imale karakter kaznenog djela. U priloženom očitovanju koje je Općinsko državno 

odvjetništvo u Požegi dostavilo 08.11.2010.g. a vezano za zakup gradskog poslovnog prostora 

u Dervišagi, navodi se kako je proveden postupak prikupljanja ponuda putem javnog natječaja 

za zakup predmetnog poslovnog prostora, a suglasnost za davanje u zakup prostora dao je i 

mjesni odbor Devišaga. Navodi se i kako je Ugovorom predviđeno da se uloženo u adaptaciju 

poslovnog prostora ne uračunava u cijenu zakupa poslovnog prostora.  

                         Dakle, iz predmetnog očitovanja vidljivo je da je g. Ronko pobijedivši na 

lokalnim izborima 2004.g. u Gradu Požegi dao ostavku na članstvo u Nadzornom odboru 

tvrtke „Fero-Leko d.o.o.“,  što je evidentirao i relevantnom dokumentacijom. Nadalje iz 

dokumentacije dobivene od strane Općinskog državnog odvjetništva a vezano za zakup 

gradskog poslovnog prostora u kojem se nalazi ista tvrtka, vidljivo je da su nakon zaprimljene 

kaznene prijave učinjeni izvidi od strane policijske uprave i državnog odvjetništva nisu 

utvrđene okolnosti koje bi imale elemente kaznenog djela. Glede vlasništva knjigovodstvenog 

servisa „Primo-ronchi d.o.o.“ g. Leko je nakon donesene odluke Povjerenstva kojom mu je 

utvrđen sukob interesa, 27.04.2005.g., otklonio sukob sklopivši ugovor o prijenosu poslovnog 

udjela u imenovanoj tvrtci. 

                         U smislu čl. 39. st. 1, st. 2 i st. 3. Pravilnika, Povjerenstvo je razmotrilo 

dužnosnikova očitovanja kao i priloženu relevantnu dokumentaciju, a vezano za članstvo u 



Nadzornom odboru društva „Fero-Leko d.o.o.“, navodno pogodovanje prilikom zakupa 

gradskog poslovnog prostora istom društvu te vlasništvo knjigovodstvenog servisa „Primo-

ronchi d.o.o.“ i donijelo odluku da se sukladno čl. 41. st. 1. toč. 2. Pravilnika (u postupku za 

odlučivanje o sukobu interesa Povjerenstvo može donijeti sljedeće odluke: odbiti prijavu ako 

u postupku utvrdi da dužnosnik nije prekršio odredbe ovog Zakona), odbije predmetna prijava 

sukoba interesa podnesena protiv gradonačelnika Grada Požege g. Zdravka Ronka jer su 

navodi iz predmetne prijave neosnovani. 

                          U skladu s gore navedenim Povjerenstvo je donijelo odluku kako je navedeno 

u izreci ovog akta. 

 

                                                            PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

                                                                     Mate Kačan, dipl.iur., v.r. 

 

 

 


