
 

 

 

 

 

 

 

Urbroj:711-I-145-01-SI-1/11. 

U Zagrebu, 20. svibnja 2011. godine 

 

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), sukladno 

odredbi članka 56. stavak 3. i članka 30 stavak 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa 

(„Narodne novine“ broj 26/11) a u svezi s člankom 17. stavak 3. Zakona o sprječavanju 

sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti („Narodne novine“, broj 163/03, 164/04, 48/05, 

141/06, 60/08, 38/09 i 92/10,) te člankom 41. stavak 1. točka 6. i  Pravilnika Povjerenstva za 

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

i 123/09), u predmetu dužnosnika Josipa Križanića, općinskog načelnika Općine 

Jalžabet, na svojoj 25. sjednici, održanoj 19. svibnja 2011. godine, donijelo je sljedeću  

 

 

                                                          O D L U K U  

 

 

1. Dužnosnik Josip Križanić, općinski načelnik Općine Jalžabet nalazio se u situaciji 

sukoba interesa iz razloga što je za vrijeme obnašanja dužnosti općinskog načelnika bio 

i predsjednik Uprave Veterinarske stanice d.d., Varaždin, te član Uprave – direktor 

Stočara d.o.o.  

2. Dužnosniku iz točke 1. ove odluke se izriče sankcija obustava isplate dijela neto 

mjesečne plaće  u iznosu od 10.000,00 kuna. 

 

 

  

                                                         Obrazloženje 

 

Na osnovu anonimne prijave sukoba interesa Povjerenstvo je na svojoj 22. sjednici zauzelo 

stav da se ispitaju tvrdnje o mogućem sukobu interesa Josipa Križanića, općinskog načelnika 

Općine Jalžabet, u svezi volontiranja i primanja naknade veće od 7.000,00 kuna i zaposlenja 

u Veterinarskoj stanici Varaždin kao predsjednik uprave, gdje je ujedno i većinski vlasnik 

zajedno sa suprugom, te vlasništva farme i tvrtke „Stočar“ d.o.o. gdje obavlja funkciju  

direktora kao i tvornice stočne hrane „Emos“, te da imenovani dostavi svoje očitovanje o 

navodima iz predmetne anonimne prijave.  

 

Nadnevka 23. ožujka 2011. dužnosnik Josip Križanić dostavio je svoje očitovanje 

Povjerenstvu, u kojem navodi: 

„Vezano uz vaš dopis od 03. ožujka 2011. godine za očitovanje na anonimnu prijavu sukoba 

interesa želim istaknuti, da sam sve svoje obaveze kao dužnosnik prema ovom povjerenstvu 

obavio u potpunosti. Predao sam imovinsku karticu u kojoj je jasno odgovoreno na sve 

zlonamjerne navode meni poznatog autora anonimne prijave. Napominjem da sam i 



naknadno slao obrazloženja zatražena od ovog povjerenstva kojem sam i ubuduće na 

raspolaganju, dok sa zlonamjernim autorima anonimnih prijava ne želim polemizirati.“ 

 

Potom je Povjerenstvo na svojoj 23. sjednici, održanoj 30. ožujka 2011. godine donijelo   

zaključak da se ponovno zatraži očitovanje od dužnosnika Josipa Križanića u svezi obavljanja 

poslova općinskog načelnika Općine Jalžabet u smislu profesionalnog ili volonterskog 

obnašanja dužnosti načelnika Općine, te o činjenici je li dužnosnik Križanić zaposlen u 

Veterinarskoj stanici d.d. Varaždin kao predsjednik Uprave, te je li član uprave-direktor u 

tvrtki „Stočar“d.o.o. 

Povjerenstvo je također izvršilo uvid Sudski registar trgovačkih društava u Republici 

Hrvatskoj te utvrdilo da je dužnosnik Josip Križanić predsjednik Uprave Veterinarske stanice 

d.d. Varaždin te član Uprave-direktor tvrtke „Stočar“ d.o.o. 

  

Sukladno odredbi članka 11. stavak 6. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju 

javnih dužnosti dužnosnici ne mogu biti članovi uprava ili nadzornih, odnosno upravnih 

odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno nadzornih odbora 

izvanproračunskih fondova. 

 

Nadnevka 21. travnja dužnosnik Josip Križanić dostavio je svoje očitovanje u kojem navodi: 

„Vezano na Vaš dopis od 31. ožujka 2011. godine dajemo sljedeće očitovanje. Dužnost 

načelnika Općine Jalžabet obnašam profesionalno na pola radnog vremena, a drugu polovicu 

radnog vremena sam prokurist u „Veterinarskoj stanici“ d.d. Varaždin. U tvrtci 

„Stočar“d.o.o. koja je firma kćer Veterinarske stanice sam također prokurist, bez naknade, 

uposlenja i radnog vremena.“ 

 

Iz očitovanja dužnosnika Križanića Povjerenstvo je nedvojbeno utvrdilo da je dužnosnik u 

međuvremenu po primitku akata Povjerenstva promijenio status u navedenim tvrtkama na 

način da više nije predsjednik Uprave odnosno član Uprave-direktor nego prokurist u istim 

tvrtkama. 

 

Slijedom navedenoga dužnosnik Križanić se nalazio u situaciji sukoba interesa jer je za 

vrijeme obnašanja dužnosti načelnika Općine Jalžabet istodobno bio i predsjednik Uprave 

Veterinarske stanice d.d. Varaždin i član Uprave-direktor tvrtke „Stočar“ d.o.o. i tako 

prekršio odredbu članka 11. stavak 6. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju 

javnih dužnosti. 

Sukladno članku 19. stavak 1. i 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih 

dužnosti Povjerenstvo je stoga izreklo dužnosniku Križaniću sankciju iz izreke ove Odluke pod 

točkom 2. 

 

 Po novom Zakonu o sprječavanju sukoba interesa dužnosnik Josip Križanić, općinski 

načelnik Općine Jalžabet također ne može uz obnašanje javne dužnosti obavljati poslove u 

upravnim tijelima trgovačkih društava. Prema članku 14. stavak 1. citiranog Zakona 

dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava niti 

obavljati poslove upravljanja u poslovnim subjektima jer prokuristi obavljaju poslove 

upravljanja u poslovnim subjektima i zastupaju trgovačka društva(prokurist – procurator – 

upravitelj) te Povjerenstvo stoga dužnosnika poziva da što prije razriješi nastalu situaciju. 

 

 

 

 



 

 

 

Povjerenstvo donijelo odluku kako je navedeno u izreci ovoga akta pod točkom 1. te izreklo 

sankciju, kako je navedeno u izreci ove odluke pod točkom 2. 

 

 

 

                                         UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 

 

 

Protiv ove odluke dužnosnik može, sukladno članku 19. stavak 11. Zakona o sprječavanju 

sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, u roku od 30 dana od dana dostave izrečene 

odluke, uputiti zahtjev za zaštitu Ustavom zajamčenih prava i slobode čovjeka i građanina 

Upravnom sudu Republike Hrvatske. 

Zahtjev Upravnom sudu Republike Hrvatske ne odgađa izvršenje odluke Povjerenstva. 

 

  

   

 

 

 

                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

                                                                              Mate Kačan dipl.iur., v.r. 

 

 


