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Broj: M-95/13 

Zagreb, 5. lipnja 2013. 

 

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

temelju članka 30. stavka 1., podstavka 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne 

novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12. - Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, te 48/13. – 

pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu: ZSSI), u predmetu dužnosnika Vladimira 

Bosnara, općinskog načelnika Općine Stubičke Toplice, na 16. sjednici, održanoj 5. lipnja 

2013. daje sljedeće  

 

MIŠLJENJE  

 

1. Na temelju članka 14. stavka 1. ZSSI-a dužnosnik Vladimir Bosnar, ne može 

istovremeno s obnašanjem dužnosti općinskog načelnika Općine Stubičke 

Toplice, obavljati poslove upravljanja u obrtu „PI-MEL“ METALNA 

GALANTERIJA. 

 

2. Dužnosnik može zadržati obrt u svom vlasništvu ukoliko poslove upravljanja 

prenese na drugu osobu odnosno ukoliko obrt vodi putem poslovođe. 

 

   Obrazloženje  

 

Povjerenstvo je zaprimilo zahtjev dužnosnika Vladimira Bosnara, općinskog načelnika 

Općine Stubičke Toplice, za davanjem mišljenja koji je u knjigama ulazne pošte zaveden pod 

poslovnim brojem 711-U-892-M-95/13, dana 27. svibnja 2013., povodom kojeg se vodi 

predmet broj M-95/13. 

 

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

dužnosnici u smislu navedenog Zakona. 

 

Člankom 6. stavkom 1. i 2. ZSSI-a propisano je da su u slučaju dvojbe je li neko 

ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti, dužnosnici dužni zatražiti mišljenje 

Povjerenstva, koje je potom dužno najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva, 

dati obrazloženo mišljenje na zahtjev dužnosnika. 

 

Dužnosnik je zatražio mišljenje Povjerenstva da li je u sukobu interesa, obzirom da je 

uz profesionalno obnašanje dužnosti općinskog načelnika Općine Stubičke Toplice, ujedno i 

vlasnik obrta „PI-MEL“ METALNA GALANTERIJA. 

 

Uvidom u Izvadak iz Obrtnog registra Ureda Državne uprave u Krapinsko-zagorskoj 

županiji, Službe za gospodarstvo i imovinsko – pravne poslove, Ispostave Donja Stubica, s 

datumom 04. lipnja 2013.g., Povjerenstvo je utvrdilo da je dužnosnik vlasnik obrta PI-MEL 
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METALNA GALANTERIJA, Stubičke Toplice, Pila 57 A, registriranog za obavljanje 

djelatnosti proizvodnje proizvoda od metala i procesne opreme, proizvodnje vrata i prozora od 

metala – metalne građevne stolarije, te za djelatnost ostale trgovine na malo izvan 

prodavaonica. 

 

Člankom 14. stavkom 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 4. stavkom 4. ZSSI-a propisano je da se poslovnim subjektom u smislu ovog 

Zakona smatraju trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe te drugi subjekti poslovnih 

odnosa kao što su trgovci pojedinci, obrtnici i nositelji samostalnih djelatnosti te nositelji i 

članovi drugih poslovnih subjekata osnovanih na temelju zakona. 

 

Slijedom navedenog dužnosnik Vladimir Bosnar ne može istovremeno s  

profesionalnim obnašanjem dužnosti općinskog načelnika Općine Stubičke Toplice, obavljati 

poslove upravljanja u obrtu PI-MEL METALNA GALANTERIJA, jer bi navedeno 

predstavljalo obavljanje poslova upravljanja u obrtu kao poslovnom subjektu, te time i kršenje 

članka 14. stavak 1. ZSSI-a. 

 

Člankom 25. stavkom 1. i stavkom 2, Zakona o obrtu („Narodne novine“ broj 73/93., 

90/96., 102/98., 64/01., 71/01., 49/03., 68/07., 79/07., 40/10.) propisano je da obrtnik može 

obrt voditi sam ili putem poslovođe koji mora biti u radnom odnosu i ispunjavati uvjete 

propisane u navedenom zakonu, koji će obrt voditi u ime i za račun obrtnika. Stoga dužnosnik 

koji je vlasnik obrta, može zadržati obrt u svom vlasništvu ukoliko poslove upravljanja 

prenese na drugu osobu odnosno ukoliko obrt vodi putem poslovođe.  

Dužnosnik je dužan postupati sukladno članku 17. ZSSI-a, kojim je propisano da 

poslovni subjekt u kojem dužnosnik ima 0,5 % ili više udjela u vlasništvu (kapitalu) 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.  

Upućuje se dužnosnik da ukoliko poslovni subjekt u kojem ima 0,5 % ili više udjela u 

kapitalu, odnosno obrt PI-MEL METALNA GALANTERIJA, stupa u poslovni odnos s 

drugim 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, o tom poslovnom događaju 

obavijesti Povjerenstvo. 

Upućuje se dužnosnik da je tijelo javne vlasti u kojem obnaša dužnost općinskog 

načelnika, odnosno Općina Stubičke Toplice dužna na svojim Internet stranicama objaviti i 

redovito ažurirati podatke o zabrani stupanja u poslovni odnos s obrtom PI-MEL METALNA 

GALANTERIJA. Povjerenstvo će također na svojim internetskim stranicama objaviti i 

redovito ažurirati popis poslovnih subjekata koji podliježu ograničenjima iz članka 17. stavka 

1 ZSSI-a. 
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Člancima 8. i 9. ZSSI-a, propisane su obveze vezane uz podnošenje izvješća o 

imovinskom stanju te se upućuje dužnosnik na postupanje sukladno odredbama navedenih 

članaka. 

Slijedom svega navedenog, Povjerenstvo je dalo mišljenje, kako je navedeno u izreci 

ovoga akta. Mišljenje će se dostaviti dužnosniku putem pošte, te će biti objavljeno na Internet 

stranici Povjerenstva. 

 

 

      PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

              Dalija Orešković, dipl. iur. 

 


