REPUBLIKA HRVATSKA
Povjerenstvo za odlučivanje
o sukobu interesa

Broj: SI-35/13
Zagreb, 6. ožujka 2013.g.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), na temelju odredbe
članka 39. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11, 12/12 i Odluke
Ustavnog suda NN 126/12, u daljnjem tekstu ZSSI), u predmetu dužnosnika Franje Makovca,
općinskog načelnika Općine Sv. Martin na Muri, na svojoj 5. sjednici, održanoj 6. ožujka 2013.g.,
donosi sljedeću

ODLUKU
I. Pokreće se postupak odlučivanja o sukobu interesa u odnosu na dužnosnika Franju Makovca,
općinskog načelnika Općine Sv. Martin na Muri.
II. Poziva se dužnosnik Franjo Makovec da u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke
dostavi Povjerenstvu očitovanje na navode iz obrazloženja ove odluke.

Obrazloženje

Temeljem čl. 3. st. 1. točka 43. ZSSI-a, općinski načelnik je dužnosnik u smislu navedenog zakona.
Odredbom čl. 39. st. 1. ZSSI-a propisano je da Povjerenstvo može pokrenuti postupak iz svoje
nadležnosti na temelju svoje odluke u slučajevima kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu
interesa dužnosnika.
u podatke sudskog registra Trgovačkog suda u Varaždinu, utvrđeno je da je pod matičnim
brojem subjekta 070028562 upisano trgovačko društvo Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice
Hrvatske 10, te da je dužnosnik Franjo Makovec upisan kao član nadzornog odbora navedenog
trgovačkog društva i da je izabran odlukom skupštine društva dana 12.07.2012.g.
Uvidom

Odredbom čl. 14. st. 1. ZSSI-a propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela i
nadzornih odbora trgovačkih društava, niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim subjektima.
U evidenciji Povjerenstva o provedenoj edukaciji dužnosnika, pod Ur.brojem 711-I-30-01-R/12 od
29.03.2012.g., nalazi se predmet: „Edukacija dužnosnika i državnih službenika lokalne i regionalne
samouprave“ kojim se kao mjera revidiranog Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije kojeg
je donijela Vlada Republike Hrvatske dana 18.03.2010.g., provodi edukacija dužnosnika regionalne i
lokalne samouprave, te službenika svih razina Međimurske županije na temu „Sprječavanja sukoba
interesa u obnašanju javnih dužnosti te uloge i značaja sustava imovinskih kartica kao sredstva u borbi
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protiv korupcije“, te na temu „Etika u radu državnih službenika na svim razinama“ i „Prevencija
korupcije i sukob interesa državnih službenika“. Navedena edukacija dužnosnika i službenika svih
razina u Međimurskoj županiji provedena je dana 12.04.2012.g.
U postupku je potrebno utvrditi da li je dužnosnik Franjo Makovec za vrijeme obnašanja dužnosti
općinskog načelnika Općine Sv. Martin na Muri ujedno bio i član nadzornog odbora trgovačkog
društva Međimurske vode d.o.o.
Na temelju odredbe čl. 39. st. 3. ZSSI-a, ovom odlukom traži se od dužnosnika Franje Makovca da se
očituje o navodima iz ovog obrazloženja te da svoje očitovanje dostavi Povjerenstvu u roku od 15
dana od dana primitka odluke i zahtjeva iz toč. II. njezine izreke.
Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ove odluke.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur.

Republika Hrvatska, Ul. Kneza Mutimira 5, 10 000 Zagreb, Tel: ++385/1/5559 527, Fax: ++ 385/1/5559 407
e-mail: info@sukobinteresa.hr, OIB 60383416394

