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Broj: SI-10/13 

 

Zagreb, 6. ožujka 2013.g. 

 

 

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

odredbe članka 39. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 

26/11, 12/12 i 126/12, u daljem tekstu ZSSI), u predmetu dužnosnika Josipa Jagušta, 

predsjednika uprave trgovačkog društva Petrokemija d.d., Kutina, na svojoj 5. sjednici 

održanoj 6. ožujka 2013.g. donosi sljedeću 

  

                                                                 ODLUKU 
 

I. Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa u odnosu na Josipa 

Jagušta, predsjednika uprave trgovačkog društva Petrokemija d.d., 

Kutina. 

                                       

           II. Poziva se Josip Jagušt da u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke                   

dostavi Povjerenstvu očitovanje na navode iz obrazloženja ove odluke 
 

                                                             Obrazloženje 

 

   

Člankom 3. st. 1. točka 41. ZSSI-a propisano je da su predsjednici i članovi uprava trgovačkih 

društava koja su u većinskom državnom vlasništvu, dužnosnici u smislu odredbi navedenog 

zakona. 

 

Uvidom u podatke sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Sisku, 

utvrđeno je da je pod matičnim brojem subjekta 080004355 upisano trgovačko društvo 

Petrokemija d.d., tvornica gnojiva iz Kutine, Aleja Vukovar 4, te da u navedenom trgovačkom 

društvu Josip Jagušt obnaša dužnost predsjednika uprave. Josip Jagušt imenovan je za 

predsjednika uprave trgovačkog društva Petrokenija d.d., odlukom nadzornog odbora 

navedenog trgovačkog društva od 07.05.2010.g., na mandat od četiri godine, s početkom 

mandata s danom imenovanja. 

 

Uvidom u Listu trgovačkih društava Agencije za upravljanje državnom imovinom, utvrđeno 

je da je trovačko društvo Petrokemija d.d., u većinskom državnom vlasništvu, a ujedno je i 

trgovačko društvo od posebnog državnog interesa. 

 

Slijedom navedenog, Josip Jagušt kao predsjednik uprave trgovačkog društva Petrokemija 

d.d., dužnosnik je u smislu ZSSI-a. 
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Odredbom čl. 39. st. 1. ZSSI-a propisano je da Povjerenstvo može pokrenuti postupak iz svoje 

nadležnosti na temelju svoje odluke povodom vjerodostojne, osnovane i neanonimne prijave 

ili u slučajevima kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa dužnosnika.  

 

 

U odnosu na Josipa Jagušta, kao predsjednika uprave trgovačkog društva Petrokemija d.d., 

Povjerenstvo je zaprimilo anonimnu prijavu o mogućem sukobu interesa pod poslovnim 

brojem 711-U-70-01-SI-10/13 od 04.02.2013.g., temeljem koje je formiralo predmet koji se 

nadalje vodi pod poslovnim brojem SI-10/13. 

 

U anonimnoj prijavi navedeno je da dužnosnik Josip Jagušt nije u svojoj imovinskoj kartici 

prijavio luksuzan stan u Londanu, te dio stana u Zagrebu na Pantovčaku, odnosno da nije 

prijavio točnu kvadraturu tog stana. 

 

Odredbama čl.8. st.1-14. ZSSI-a, propisana je obveza dužnosnika da u roku od 30 dana od 

dana stupanja na dužnost podnese Povjerenstvu izvješće o imovinskom stanju s propisanim 

podacima. Odredbama čl. 9. st.1. i st.2. ZSSI-a, propisana je obveza dužnosnika da u 

navedeno izvješće obvezno unese podatke o načinu stjecanja imovine i izvorima sredstava, te 

da nastupajući u javnosti istinito i potpuno odgovori na pitanja o imovini, izvorima sredstava i 

načinu njezina stjecanja, koja se odnose na dužnosnika i ostale osobe o čijem je imovinskom 

stanju dužnosnik obvezan podnijeti izvješće. 

 

Uvidom u izvješće o imovinskom stanju kojeg je dužnosnik Josip Jaguš podnio Povjerenstvu 

dana 06.07.2011.g., utvrđeno je da je dužnosnik u podatcima koji se odnose na nekretnine 

naveo da u svom vlasništvu i suvlasništvu ima četiri stana u Zagrebu, te da se među tim 

podatcima ne nalaze podatci o nekretnini u Londonu. U spisu predmeta nalazi se preslika 

članka objavljenog u Jutarnjem listu od 18.01.2013.g., pod naslovnom „Priznajem! Imam stan 

od 8 milijuna funti u Londonu!“ s podnaslovnom „Lagao sam u imovinskoj kartici! Ali nisam 

lopov!“.  

 

Iz svega navedenog proizlazi da je dužnosnik Josip Jagušt izvješće o imovinskom stanju 

podnio Povjerenstvu nakon proteka roka od 30 dana od dana stupanja na dužnost, te da u 

istom nije potpuno i istinito prikazao podatke o imovinskom stanju te o izvorima i načinu 

stjecanja imovine. 

 

Kako je Povjerenstvo iz sadržaja anonimne prijave utvrdilo da bi se u konkretnom slučaju 

moglo raditi o sukobu interesa ukoliko dužnosnik nije postupio sukladno obvezama iz čl. 8. i 

čl. 9. ZSSI-a, odlučilo je pokrenuti postupak po službenoj dužnosti.  

 

U postupku pred Povjerenstvom potrebno je utvrditi da li je dužnosnik Josip Jagušt vlasnik 

nekretnine u Londonu, na adresi 11 Saint Mary`s Place, Kensington, te koja je stvarna 

kvadratura nekretnina koje je dužnosnik prijavio u podnesenom izvješću o imovinskom 

stanju. 
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Temeljem odredbe čl. 39. st.3. ZSSI-a, ovom odlukom traži se od Jospia Jagušta kao 

predsjednika uprave trgovačkog društva Petrokemija d.d., da se  očituje o svim navodima iz 

ovog obrazloženja, te da svoje očitovanje dostavi Povjerenstvu u roku od 15 dana od dana 

primitka ove odluke i zahtjeva iz točke II. njezine izreke. 

 

 Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ove odluke. 

 

                                                                 

                                                                           PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                                    Dalija Orešković, dipl. iur. 


