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

članka 30. stavka 1. podstavaka 2., 4. i 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne 

novine“ broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13. – pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu: 

ZSSI), na upit Marijana Šokca, pročelnika u Općini Fužine, postavljenog u odnosu na 

dužnosnika Marinka Kauzlarića, općinskog načelnika Općine Fužine, na 24. sjednici 

održanoj dana 4. rujna 2013. godine, daje sljedeće: 

 

OČITOVANJE 

Istovremenim obnašanjem dužnosti općinskog načelnika Općine Fužine i članstvom u  

nadzornom odboru trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o. dužnosnik Marinko 

Kauzlarić, općinski načelnik Općine Fužine, čini povredu članka 14. stavka 1. ZSSI-a te 

se dužnosnik upućuje da razriješi navedenu situaciju sukoba interesa. 

 

Obrazloženje 

Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je Marijan Šokac, pročelnik u Općini 

Fužine. U knjigama ulazne pošte zahtjev je evidentiran pod poslovnim brojem 711-U-3406-

M-214/13, dana 30. kolovoza 2013. godine, povodom kojeg se vodi predmet broj M-214/13.  

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 42. ZSSI-a, propisano je da su općinski načelnici i 

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.  

Iako je zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva u ovom predmetu podnijela osoba 

koja nije dužnosnik u smislu odredbi ZSSI-a, Povjerenstvo na podneseni zahtjev daje 

obrazloženo očitovanje, u svrhu učinkovitog sprječavanja sukoba interesa i provođenja 

edukacije dužnosnika u pitanjima sukoba interesa, obzirom da se postavljeni upit odnosi na 

dužnosnika, te je u svezi s tumačenjem odredbi ZSSI-a i načela obnašanja javnih dužnosti. 

U zahtjevu podnositelj navodi da je Općina Fužine jedan od suvlasnika, i to u udjelu 

od 11,18% u vlasništvu, odnosno temeljnom kapitalu trgovačkog društva Komunalac d.o.o.  
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Direktor navedenog društva zatražio je i od neimenovanog odvjetničkog društva dobio 

mišljenje kako općinski načelnici i gradonačelnici mogu biti članovi nadzornog odbora u tom 

trgovačkom društvu, obzirom na niti jedna općina niti grad, odnosno jedinice lokalne 

samouprave koje su suvlasnici navedenog trgovačkog društva, nemaju većinski udio u 

vlasništvu odnosno temeljnom kapitalu trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Obzirom na 

sumnju u ispravnost iznesenog pravnog tumačenja, podnositelj je od Povjerenstva zatražio 

mišljenje o eventualnom postojanju sukoba interesa u slučaju da općinski načelnih uz 

obnašanje navedene dužnosti obnaša i dužnost člana nadzornog odbora u predmetnom 

trgovačkom društvu. 

Povjerenstvo je izvršilo uvid u sudski registar trgovačkih društava Ministarstva 

pravosuđa Republike Hrvatske te je utvrdilo da je na Trgovačkom sudu u Rijeci, pod MBS: 

040081426, upisano trgovačko društvo KOMUNALAC d.o.o. Kao osnivači/članovi društva 

upisano je nekoliko jedinica lokalne samouprave, između ostalih, i Općina Fužine. Kao član 

nadzornog odbora upisan je Marinko Kauzlarić. 

Uvidom u podatke Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske o izborima 

članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2013. 

godini, kao i uvidom u službene internet stranice Općine Fužine (www.fuzine.hr), utvrđeno je 

da dužnost općinskog načelnika Općine Fužine obnaša Marinko Kauzlarić. 

Članak 14. stavak 1. ZSSI-a, propisuje 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. 

Na temelju navedene odredbe ZSSI-a, dužnosnik Marinko Kauzlarić, općinski 

načelnik Općine Fužine, bez obzira obavlja li dužnost profesionalno ili bez zasnivanja radnog 

odnosa (volonterski), ne može istovremeno uz obnašanje dužnosti općinskog načelnika biti i 

član nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Istovremeno obnašanje dužnosti 

općinskog načelnika i članstvo u nadzornom odboru trgovačkog društva Komunalac d.o.d., 

predstavlja povredu članka 14. stavka 1. ZSSI-a. 

Ukazuje se dužnosniku Marinku Kauzlariću, općinskom načelniku Općine Fužine, na 

članak 89. stavak 2. podstavak 41. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 

144/12, u daljnjem tekstu: ZLI) kojim je propisano da općinski načelnici, gradonačelnici i 

župani te njihovi zamjenici za vrijeme obnašanja ovih dužnosti ne mogu biti članovi upravnih 

tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinice lokalne, odnosno područne 

(regionalne) samouprave ili u kojima jedinica ima većinski paket dionica ili udjela.  

U članku 90. ZLI-a, propisane su posljedice obnašanja nespojivih dužnosti, koje su 

kao nespojive dužnosti propisane u članku 89. istog Zakona.  

http://www.fuzine.hr/
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Dužnosnik koji obnaša nespojivu dužnost u smislu odredbi članka 89. ZLI-a, dužan je 

podnijeti ostavku na nespojivu dužnost u roku od 8 dana od dana koji slijedi danu proglašenja 

konačnih rezultata izbora, odnosno ukoliko prihvati imenovanje na nespojivu dužnost u tijeku 

mandata, dužan je podnijeti ostavku na dužnost koju obnaša u roku od 8 dana od dana 

prihvaćanja nespojive dužnosti, u protivnom mu mandat prestaje po sili zakona.  

U slučaju povrede članka 14. stavka 1. ZSSI-a, mandat dužnosniku ne prestaje po sili 

zakona, već se dužnosniku mogu izreći sankcije propisane u članku 42. ZSSI-a. 

Obzirom da Općina Fužine na temelju udjela od 11,18 % u vlasništvu (temeljnom 

kapitalu) trgovačkog društva Komunalac d.o.o., nema većinski vlasnički udio u tom 

trgovačkom društvu, istovremeno obnašanje dužnosti općinskog načelnika i članstvo u 

nadzornom odboru navedenog trgovačkog društva ne predstavlja obnašanje nespojivih 

dužnosti u smislu članka 89. stavka 2. podstavka 41. ZLI-a, koje bi kao što je već rečeno, za 

svoju posljedicu imalo prestanak mandata općinskog načelnika po sili zakona. 

Neovisno o tome što konkretna situacija ne predstavlja obnašanje nespojivih dužnosti 

u smislu ZLI-a, pa zbog istovremenog obnašanja predmetnih dužnosti ne dolazi do prestanka 

mandata općinskog načelnika po sili zakona, na temelju članka 14. stavka 1. ZSSI-a, 

istovremeno obnašanje dužnosti općinskog načelnika i članstvo u nadzornom odboru 

predstavlja povredu članka 14. stavka 1. ZSSI-a, zbog koje se protiv dužnosnika može 

pokrenuti postupak sukoba interesa. 

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

akta. Očitovanje će se dostaviti Marijanu Šokcu putem dostavljene e-mail adrese te će biti 

objavljeno na Internet stranici Povjerenstva.                                                                      

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA                                                                                         

        Dalija Orešković, dipl.iur. 


