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Zagreb 28. studenoga 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., 126/12. i 48/11. – pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu ZSSI), u 

predmetu dužnosnika Dragutina Vlahovca, zamjenika općinskog načelnika Općine 

Lekenik u mandatu 2009. - 2013., pokrenutom odlukom Povjerenstva od 18. rujna 2013. 

godine, na 33. sjednici održanoj 28. studenoga 2013. godine, donosi sljedeću       

ODLUKU 

I. Istovremenim obnašanjem dužnosti zamjenika općinskog načelnika Općine 

Lekenik u mandatu 2009. - 2013., i obavljanjem funkcije člana nadzornog odbora 

trgovačkog društva VODOOPSKRBA KUPA d.o.o., Novo šetalište bb, Petrinja, 

dužnosnik Dragutin Vlahovac počinio je povredu članka 14. stavka 1. ZSSI-a.   

II. Za povredu ZSSI-a, opisanu pod točkom I. ove izreke, dužnosniku Dragutinu 

Vlahovcu izriče se sankcija iz članka 42. stavka 1. podstavka 2. ZSSI-a, obustava 

isplate dijela neto mjesečne plaće u ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna, koja će 

se izvršiti  u 10 (deset) jednakih mjesečnih obroka.   

Obrazloženje 

Povjerenstvo je na 25. sjednici održanoj 18. rujna 2013. godine, na temelju vlastitih 

saznanja o mogućem sukobu interesa pokrenulo postupak protiv dužnosnika Dragutina 

Vlahovca, zamjenika općinskog načelnika Općine Lekenik u mandatu 2009. - 2013., zbog 

okolnosti što je istovremeno uz obnašanje navedene dužnosti obavljao i funkciju člana 

nadzornog odbora trgovačkog društva VODOOPSKRBA KUPA d.o.o. 

Na odluku Povjerenstva o pokretanju postupka radi utvrĎivanja sukoba interesa, 

dužnosnik Dragutin Vlahovac dostavio je pisano očitovanje u zakonom propisanom roku. 

U očitovanju dužnosnik u bitnom navodi da je dužnost člana nadzornog odbora 

trgovačkog društva VODOOPSKRBA KUPA d.o.o. obavljao u razdoblju od srpnja 2010. do 

prosinca 2012. godine, za koje razdoblje je primio naknadu u ukupnom iznosu od 39.062,40 

kn. Dužnost zamjenika općinskog načelnika obnašao je od 2009. godine do 11. lipnja 2013. 

godine. Dužnosnik nadalje ističe da je dužnost načelnika obavljao savjesno i da svoje privatne 

interese nije stavljao iznad javnih interesa.  
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Smatra da obavljanjem funkcije člana nadzornog odbora u navedenom trgovačkom 

društvu nije počinio zabranjena djelovanja iz članka 7. ZSSI-a. 

Na zahtjev Povjerenstva, trgovačko društvo VODOOPSKRBA KUPA d.o.o. dana 20. 

studenog 2013. dostavilo je Povjerenstvu očitovanje u kojem se navodi da je dužnosnik 

Dragutin Vlahovac obavljao funkciju člana nadzornog odbora od 3. svibnja 2010. do 21. 

siječnja 2013. godine. U prilogu dopisa Povjerenstvu je dostavljena Odluka Općine Lekenik o 

imenovanju Dragutina Vlahovca za člana nadzornog odbora od 26. siječnja 2010. godine; 

Zapisnik sa izvanredne skupštine trgovačkog društva VODOOPSKRBA KUPA d.o.o. 

održane 19. veljače 2010. godine (solemniziran po javnom bilježniku Sanji Čubelić Šimac iz 

Siska pod brojem: OU-48/2010); Zapisnik sa izvanredne skupštine društva VODOOPSKRBA 

KUPA d.o.o. održane 21. siječnja 2013. godine (solemniziran po javnom bilježniku Sanji 

Čubelić Šimac iz Siska pod brojem: OU-12/2013); te ovjereni izvaci iz poslovnih knjiga o 

ukupno isplaćenim naknadama članu nadzornog odbora Dragutinu Vlahovcu u vremenu od 

vibnja 2010. do siječnja 2013. 

Povjerenstvo je izvršilo uvid u izvješće o imovinskom stanju dužnosnika, kojeg je 

dužnosnik Dragutin Vlahovac podnio Povjerenstvu dana 4. srpnja 2013. godine, povodom 

prestanka obnašanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika Općine Lekenik te u podatke iz 

sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu – stalna služba u Sisku, pod matičnim brojem 

subjekta 080225998, OIB 26787524683  (VODOOPSKRBA KUPA d.o.o.,) 

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 Dragutin Vlahovac 

povodom obnašanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika Općine Lekenik, obvezan 

postupati sukladno odredbama ZSSI-a.  

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

nadzornih odbora trgovačkih društava. 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. 

Povjerenstvo je u uvidom u gore navedenene podatke i dokumentaciju utvrdilo da je 

dužnosnik Dragutin Vlahovac, općinski načelnik Općine Lekenik u mandatu 2009. - 2013., 

istovremeno uz obnašanje navedene dužnosti obavljao i funkciju člana nadzornog odbora 

trgovačkog društva VODOOPSKRBA KUPA d.o.o. i to u razdoblju od 19. veljače 2010. do 

21. siječnja 2013. godine, te je time prekršio članak 14. stavak 1. ZSSI-a.  

Člankom 42. ZSSI-a propisane su sankcije koje se mogu izreći za povredu odredbi 

navedenog zakona. Prilikom odmjeravanja vrste i visine sankcije, Povjerenstvo je ocijenilo 

sve okolnosti o kojima ovisi stupanj odgovornosti dužnosnika Dragutina Vlahovca za 

počinjene povrede ZSSI-a.  
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Kao okolnosti koje upućuju na opravdanost izricanja teže sankcije Povjerenstvo je 

uzelo u obzir da je dužnosnik dužnost zamjenika općinskog načelnika Općine Lekenik 

obnašao profesionalno, odnosno da je za istu dužnost primao plaću te da je za članstvo u 

nadzornom odboru društva VODOOPSKRBA KUPA d.o.o. primio naknadu u ukupnom 

iznosu od 40.283,10 kn. 

Povjerenstvo stoga smatra da je za utvrĎenu povredu ZSSI-a primjerena sankcija 

obustave isplate dijela neto mjesečne plaće u ukupnom iznosu od 10.000,00 kn, koja će trajati 

deset mjeseci te će se izvršiti u deset jednakih mjesečnih obroka od 1.000,00 kn. 

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

u izreci ovog akta. Na temelju članka 39.savka 7. ZSSI-a ova odluka će biti objavljena na 

Internet stranici Povjerenstva. 

                                                                              PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                                 Dalija Orešković, dipl. iur.  

 

Uputa o pravnom lijeku 

Protiv odluke Povjerenstva može se pokrenuti upravni spor. Upravna tužba podnosi se 

nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave odluke Povjerenstva. 

Podnošenje tužbe nema odgodni učinak. 


