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

članka 39. stavak 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11, 

12/12, 126/12, i 48/13 – pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu ZSSI), u predmetu 

dužnosnika Josipa Križanića, općinskog načelnika Općine Jalžabet, na svojoj 15. sjednici 

održanoj 22.  svibnja 2013. donosi sljedeću  

 

 

ODLUKU 

 

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

Križanića, općinskog načelnika Općine Jalžabet. 

 

2.Poziva se dužnosnik Josipa Križanić  da u roku od 15 dana od dana primitka ove 

odluke dostavi Povjerenstvu očitovanje na navode iz obrazloženja ove odluke.  
 

 

Obrazloženje 

 

Člankom 39. stavak 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.  

 

Člankom 3. stavak 1. točka 43. ZSSI-a, propisano je da su općinski načelnici 

dužnosnici u smislu navedenog zakona, pa je i Josip Križanić kao općinski načelnik Općine 

Jalžabet, obvezan je postupati sukladno pravnim pravilima navedenog Zakona.  

 

Prilikom redovite provjere podataka iz Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika 

Josipa Križanića, Povjerenstvo je utvrdilo okolnosti iz kojih proizlazi mogući sukob interesa. 

Izvještaj o rezultatima redovite provjere podataka evidentiran je u knjizi ulazne pošte 

Povjerenstva pod  brojem 711-U-665-01-SI-66/13 dana 23. travnja.2013.g., povodom kojeg se 

vodi predmet sukoba interesa broj SI-66/13.  

 

Dužnosnik Josip Križanić, podnio je Povjerenstvu Izvješće o imovinskom stanju 

povodom stupanja na dužnost odnosno povodom početka mandata općinskog načelnika 

Općine Jalžabet dana 30. listopada 2009.g.  
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U navedenom izvješću dužnosnik je naveo da je vlasnik 2611 dionica, a da je njegov 

bračni drug vlasnik 2084 dionica  trgovačkog društva VETERINARSKA STANICA d.d. 

Varaždin. Dužnosnik je naveo da je upravljačka prava koja proizlaze iz njegovog ujela u 

vlasništvu (kapitalu) trgovačkog društva Veterinarska stanica d.d., Varaždin, prenio na 

povjerenika, odvjetnika Olega Uskokovića, iz Varaždina. Ugovor o prijenosu upravljačkih 

prava na povjerenika nije dostavljen u spis imovinske kartice.  

 

Dužnosnik je podnio Povjerenstvu i Izvješće o imovinskom stanju povodom nastupa 

promjena, dana 09. svibnja 2011.g.,  u kojem je dužnosnik naveo da je od 2006.g., do 2010.g., 

bio član uprave trgovačkog društva VETERINARSKA STANICA d.d. Varaždin te da je za 

obavljanje te dužnosti primao godišnji neto primitak od 180.000,00 kn, a da od 2011.g., 

obavlja poslove prokurista trgovačkog društva VETERINARSKA STANICA d.d. Varaždin, s 

jednakim godišnjim neto primitkom za obavljanje tog posla.  

 

Povjerenstvo utvrđuje da se u odnosu na dužnosnika Josipa Križanića vodio postupak 

radi odlučivanja o sukobu interesa u kojem je donesena odluka Ur.broj: 711-I-145-01-SI-1/11, 

na sjednici održanoj dana 19. svibnja 2011.g. Navedenom odlukom utvrđeno je da se 

dužnosnik Josip Križanić kao općinski načelnik Općine Jalžabet nalazio u situaciji sukoba 

interesa iz razloga što je za vrijeme obnašanja dužnosti općinskog načelnika, istovremeno 

obnašao i dužnost predsjednika uprave trgovačkog društva Veterinarska stanica d.d. te člana 

uprave trgovačkog društva Stočar d.o.o., slijedom čega mu je istom odlukom izrečena 

sankcija obustava isplate dijela neto mjesečne plaće u iznosu od 10.000,00 kn. 

 

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

pod matičnim brojem subjekta 070010539 upisano trgovačko društvo VETERINARSKA 

STANICA d.d. Varaždin, Trg Ivana Perkovca 24, u kojem dužnosnik Josip Križanić, općinski 

načelnik Općine Jalžabet obnaša dužnost predsjednika uprave, koji navedeno trgovačko 

društvo zastupa pojedinačno i samostalno, a na ovu dužnost imenovan je dana 02. travnja 

2013.g. 

 

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

pod matičnim brojem subjekta 070051529 upisano trgovačko društvo STOČAR d.o.o. 

Varaždin, Trg Ivana Perkovca 24, u kojem dužnosnik Josip Križanić, općinski načelnik 

Općine Jalžabet  obnaša dužnost i poslove prokurista.  

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

upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno 

nadzornih odbora izvanproračunskih fondova niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim 

subjektima. 

Člankom 20. stavak 3. ZSSI-a, propisano je da obveze koje za dužnosnika proizlaze iz 

članka 7., 8., 9., 14 i 17. ZSSI-a, počinju danom stupanja na dužnost i traju dvanaest mjeseci 

od dana prestanka obnašanja dužnosti. 

U postupku pred Povjerenstvom, potrebno je, u pogledu gore navedenog, utvrditi 

vremensko razdoblje u kojem je dužnosnik Josip Križanić, općinski načelnik Općine Jalžabet, 

uz obnašanje navedene dužnosti obavljao i dužnost predsjednika uprave trgovačkog društva 

Veterinarska stanica d.d., te dužnost prokuriste trgovačkog društva Stočar d.o.o., te iznos 

naknade koju je zaprimio za obavljanje ovih dužnosti. 
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 Također je potrebno utvrditi da su trgovačka društva Veterinarska stanica d.d., i Stočar 

d.o.o., na bilo koji način, izravno ili neizravno stupila u poslovni odnos s Općinom Jalžabet u 

razdoblju u kojem je Josip Križanić obnašao dužnost općinskog načelnika u ovoj općini.  

 Od Općine Jalžabet zatražit će se podaci i dokumentacija radi provjere da li je i na koji 

način izvršena sankcija koja je dužnosniku izrečena odlukom Povjerenstva Ur.broj: 711-I-

145-01-SI-1/11, donesena na sjednici održanoj dana 19. svibnja 2011.g. Također će se od 

Općine Jalžabet zatražiti očitovanje o tome da li su trgovačka društva Veterinarska stanica 

d.d., i Stočar d.o.o., u razdoblju od 01.06.2009.g., do 19.05.2013.g., bila izravno ili neizravno 

u bilo kakvom poslovnom odnosu sa navedenom općinom. 

Temeljem članka 39. stavak 3. ZSSI-a, poziva se Josip Križanić da u roku od 15 dana 

od dana primitka ove odluke dostavi Povjerenstvu očitovanje na navode iz obrazloženja ove 

odluke, kao i da Povjerenstvu dostavi odgovarajuću dokumentaciju i dokaze, i to povijesne 

izvatke iz sudskog registra za trgovačka društva Veterinarska stanica d.d., i Stočar d.o.o., te 

potvrde navedenih trgovačkih društava o svim isplatama koje su izvršene u razdoblju trajanja 

mandata općinskog načelnika Općine Jalžabet.  

Slijedom svega gore navedenog, Povjerenstvo je odlučilo kao u izreci ovog akta. Ova 

odluka dostavit će se dužnosniku Josipu Križaniću osobno, te će se objaviti na Internet stranici 

Povjerenstva.  

 

                                                                        PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                                  Dalija Orešković, dipl. iur. 


