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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 

predmetu dužnosnika Zvonimira Mršića, gradonačelnika Grada Koprivnice, 

na svojoj 9. sjednici, održanoj 10. travnja 2013, donosi sljedeću 

 

 

ODLUKU 

 

I. Pokreće se postupak odlučivanja o sukobu interesa u odnosu na dužnosnika 

Zvonimira Mršića, gradonačelnika Grada Koprivnice. 

 

II. Poziva se dužnosnik Zvonimir Mršić 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, gradonačelnici, općinski načelnici i njihovi 

zamjenici su dužnosnici u smislu navedenog zakona, stoga je Zvonimir Mršić kao 

gradonačelnik Grada Koprivnice, obvezan postupati sukladno odredbama ZSSI-a. 

 

              Odredbom čl. 39. st. 1. ZSSI propisano je da Povjerenstvo može pokrenuti postupak 

iz svoje nadležnosti na temelju svoje odluke u slučajevima kada raspolaže saznanjima o 

mogućem sukobu interesa dužnosnika.  

 

                   Uvidom u podatke sudskog registra Trgovačkog suda u Varaždinu, utvrđeno je da je 

pod matičnim brojem subjekta 010006549 upisano trgovačko društvo Podravka d.d., A. 

Starčevića 32, Koprivnica, te da je dužnosnik Zvoniir Mršić upisan kao predsjednik uprave 

navedenog trgovačkog društva. 

 

              Odredbom čl. 14. st. 1. ZSSI propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi 

upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, niti obavljati poslove upravljanja u 

poslovnim subjektima. 
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           Uvidom u spis podnesenih izvješća o imovinskom stanju dužnosnika, utvrđeno je da je 

dužnosnik Zvonimir Mršić podnio imovinsku karticu povodom početka mandata 

gradonačelnika Grada Koprivnice dana 16.10.2009.g., te da je podnio izvješće o imovinskom 

stanju povodom bitne promjene dana 16.07.2010.g. 

 

             U navedenim izvješćima, dužnosnik Zvonimir Mršić, nije naveo podatak o članstvu u 

upravi odnosno o obnašanju dužnosti predsjednika uprave trgovačkog društva Podravka d.d., 

iako je u imovinskoj kartici od 16.10.2009.g., u dijelu podataka koji se odnose na članstva u 

nadzornim odborima, upravnim vijećima, skupštinama i drugim tijelima, naveo da je u 

razdoblju od 2005. godine do 2009. godine bio član skupštine pravnih subjekata i to 

Komunalac Koprivnica, Koprivnica Sport, TRG i Koprivnički poduzetnik, bez navođenja 

njihovog punog imena i oblika ustrojstva, no za ova članstva dužnosnik je naznačio da nije 

primao nikakvu naknadu. 

 

             U izvješću o imovinskom stanju dužnosnika od 16.10.2009.g., navedeno je da je 

dužnosnik imatelj dionica u trgovačkom društvu Podravka d.d. U spisu ne prileže podaci niti 

dokumentacija o prijenosu poslovnih udjela u vlasništvu (kapitalu) navedenog trgovačkog 

društva na povjerenika. U izvješću o imovinskom stanju podnesenom povodom bitne 

promjene dana 16.07.2010.g., nije navedena promjena u odnosu na podatke o poslovnim 

udjelima u vlasništvu (kapitalu) odnosno u odnosu na podatke o dionicama trgovačkog 

društva Podravka d.d.  

 

Odredbom čl. 16. st.1. ZSSI propisana je obveza dužnosnika koji ima 0,5 % i više 

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

prenese svoje upravljačka prava na temelju udjela u kapitalu društva na drugu osobu, osim na 

osobe iz čl.4.st.5. ZSSI-a (povezane osobe) ili na posebno tijelo 

 

           U postupku pred Povjerenstvom, potrebno je utvrditi da li dužnosnik Zvonimir Mršić 

uz obnašanje dužnosti gradonačelnika Grada Koprivnice ujedno obnaša dužnost predsjednika 

uprave trgovačkog društva Podravka d.d., Koprivnica, vremensko trajanje situacije u kojoj 

dužnosnik postupa suprotno odredbi čl. 14. st. 1. ZSSI-a, te da li za obnašanje dužnosti 

predsjednika uprave trgovačkog društva Podravka d.d., prima naknadu, odnosno u kojem 

iznosu, kao i sveukupni iznos naknade koji je dužnosniku po ovoj osnovi isplaćeno tijekom 

istovremenog obnašanja dužnosti gradonačelnika Grada Koprivnice. U postupku pred 

povjerenstvom potrebno je utvrditi da li je dužnosnik imatelj dionica trgovačkog društva 

Podravka d.d., te da li je upravljačka prava koja iz njih proizlaze pravovremeno prenio na 

povjerenika u smislu obveze iz čl. 16. st. 1 ZSSI-a. 

 

          Na temelju odredbe čl. 39. st. 3. ZSSI, ovom odlukom traži se od dužnosnika Zvonimira 

Mršića 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. 


