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Broj: SI-219/13                                    

Zagreb 4. rujna 2013.  

 

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

temelju članka 39. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 

26/11., 12/12. i 126/12., u daljnjem tekstu: ZSSI), u predmetu dužnosnika Silvestra 

Vučkovića, zamjenika općinskog načelnika Općine Mihovljan, na 24. sjednici održanoj 4. 

rujna 2013. donosi sljedeću  

 

ODLUKU 

 

1. Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnika 

Silvestra Vučkovića, zamjenika općinskog načelnika Općine Mihovljan, zbog 

povrede članka 14. stavka 1. ZSSI-a koja proizlazi iz istovremenog obnašanja 

navedene dužnosti i članstva u nadzornom odboru trgovačkog društva 

Veterinarska stanica Zlatar Bistrica d.o.o., Konjšćina, te zbog povrede članka 16. 

stavka 1. ZSSI-a, koja proizlazi iz propusta pravovremenog prijenosa 

upravljačkih prava koja ima na temelju udjela u vlasništvu (kapitalu) trgovačkog 

društva Veterinarska stanica Zlatar Bistrica d.o.o., na povjerenika.  

 

2. Poziva se dužnosnik Silvestar Vučković da u roku od 15 dana od dana primitka 

ove odluke dostavi Povjerenstvu očitovanje na navode iz obrazloženja ove 

odluke.  

 

Obrazloženje 

 

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

njihovi zamjenici dužnosnici u smislu odredbi navedenog zakona, stoga je Silvestar Vučković 

na temelju obnašanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika Općine Mihovljan, obvezan 

postupati sukladno odredbama ZSSI-a. 

 

Člankom 14. stavkom 1. ZSSI-a, propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi 

nadzornih odbora trgovačkih društava. 
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Člankom 16. stavkom 1. ZSSI, propisano je da će dužnosnik koji ima 0,5% i više 

udjela u vlasništvu (kapitalu) trgovačkog društva za vrijeme obnašanja javne dužnosti 

prenijeti svoja upravljačka prava na temelju udjela u kapitalu društva na drugu osobu, osim na 

osobe iz članka 4. stavka 5. ovog Zakona, ili na posebno tijelo, odnosno na povjerenika koji 

će glede ostvarivanja članskih prava i udjela u društvu djelovati u svoje ime a za račun 

dužnosnika. 

Člankom 16. stavkom 3. ZSSI-a, propisana je obveza obavještavanja Povjerenstva o 

stupanju u poslovni odnos trgovačkog društva u kojem dužnosnik ima više od 0,5 % udjela u 

vlasništvu (kapitalu) putem javnog natječaja ili na drugi način s državnim tijelima ili s 

jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ili s trgovačkim društvima u 

kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave 

ima upravljački udio. 

Člankom 17. stavkom 1. 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. 

Člankom 39. stavkom 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.  

 

Povjerenstvo je na temelju saznanja o mogućem sukobu interesa dužnosnika Silvestra 

Vučkovića formiralo spis predmeta koji je kroz knjige ulazne pošte proveden pod poslovnim 

brojem 711-U-3467-SI-219/13 dana 3. rujna 2013. godine koji se nadalje vodi pod poslovnim 

brojem SI-219/13. Povjerenstvo je izvršilo uvid u izvješće o imovinskom stanju dužnosnika 

kojeg je dužnosnik Silvestar Vučković podnio Povjerenstvu dana 7. kolovoza 2013. godine, 

povodom kraja i početka obnašanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika Općine 

Mihovljan. U navedenom izvješću, u Glavi III, „Podatci o drugim poslovima dužnosnika“, 

pod točkom b) Članstvo u upravnim tijelima (upravni odbori, upravna vijeća i dr.) i 

nadzornim odborima poslovnih subjekata, dužnosnik nije iskazao podatke o članstvu u 

upravnim tijelima i nadzornim odborima poslovnih subjekata. U Glavi IV „Podatci o 

imovini“, pod točkom 4. Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima 

(trgovačka društva, fondovi i dr.) dužnosnik je naveo da u trgovačkom društvu Veterinarska 

stanica Zlatar Bistrica d.o.o., Konjšćina ima 384 dionica, odnosno 12,29 % udjela u vlasništvu 

navedenog trgovačkog društva. Uz navedeno izvješće dužnosnik je dostavio Ugovor o 

prijenosu upravljačkih prava na temelju udjela u kapitalu trgovačkog društva Veterinarska 

stanica Zlatar Bistrica d.o.o., sklopljen između Silvestra Vučkovića, Mihovljan 136, 

Mihovljan, kao Prenositelja i Mladena Jemeršića, Budmanijeva 3, Zagreb, kao Preuzimatelja, 

dana 02. kolovoza 2013.g. 
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Uvidom u podatke iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, Povjerenstvo je 

utvrdilo da je pod matičnim brojem subjekta 080207831, OIB 55377057545, upisano 

trgovačko društvo Veterinarska stanica Zlatar Bistrica d.o.o., Konjšćina. U podacima o 

osnivačima/članovima društva upisan je dužnosnik Silvestar Vučković kao član društva. U 

podacima o nadzornom odboru navedenog trgovačkog društva, upisano je da je dužnosnik 

Silvestar Vučković predsjednik nadzornog odbora. Dužnosnik je Povjerenstvu dostavio 

Zapisnik sa 24. sjednice nadzornog odbora trgovačkog društva Veterinarska stanica Zlatar  

Bistrica d.o.o., održane dana 20. svibnja 2013.g., na kojoj je dužnosnik zbog obnašanja 

dužnosti zamjenika općinskog načelnika općine Mihovljan, podnio ostavku na članstvo u 

nadzornom odboru. 

Člankom 20. stavkom 3. ZSSI-a propisano je da obveze koje za  dužnosnika 

proizlaze iz članka 14. počinju danom stupanja na dužnost i traju 12 mjeseci od 

prestanka obnašanja dužnosti. 

Dužnosnik Silvestar Vučković, obnašao je dužnost zamjenika općinskog načelnika 

Općine Mihovljan i u mandatu 2009. – 2013. 

U postupku pred Povjerenstvom potrebno je utvrditi vremensko razdoblje u kojem je 

dužnosnik Silvestar Vučković istovremeno uz obnašanje dužnosti zamjenika općinskog 

načelnika Općine Mihovljan, obnašao dužnost člana nadzornog odbora trgovačkog društva 

Veterinarska stanica Zlatar Bistrica d.o.o., Konjšćina, te da li je za članstvo u navedenom 

nadzornom odboru primao naknadu. 

Poziva se dužnosnik Silvestar Vučković da sukladno članku 39. stavku 3. ZSSI-a, u 

roku od 15 dana od dana primitka ove odluke, dostavi Povjerenstvu očitovanje u odnosu na 

razloge pokretanja ovog postupka, kao i odgovarajuću dokumentaciju, osobito odluku 

skupštine trgovačkog društva Veterinarska stanica Zlatar Bistrica d.o.o., Konjšćina kojom je 

imenovan članom nadzornog odbora. Također se poziva dužnosnik da se u očitovanju izjasni i 

o sveukupnom iznosu ostvarene naknade za članstvo u nadzornom odboru trgovačkog društva 

Veterinarska stanica Zlatar Bistrica d.o.o. 

 

Slijedom svega gore navedenog, Povjerenstvo je donijelo odluku kao što je navedeno u 

izreci ovog akta. 

                                                                       PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                                  Dalija Orešković, dipl. iur. 


