
 Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne 
novine«, br. 26/2011) i članka 23. Statuta Grada Ogulina («Glasnik Karlovačke županije» br. 
25/09), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj _________ 2011. godine, donosi 
 

ODLUKU 
O NAČINU PROVEDBE JAVNOG NATJE ČAJA I UVJETIMA 

ZA ČLANOVE UPRAVNIH TIJELA I NADZORNIH ODBORA TRGOVA ČKIH 
DRUŠTAVA U KOJIMA GRAD OGULIN IMA UDJELE ILI DIONIC E 

 
 
I. UVOD 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom odreñuje se način provedbe javnog natječaja i uvjeti za članove upravnih 
tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Ogulin ima udjele ili dionice (u 
daljnjem tekstu: društva). 
 
II. UVJETI ZA ČLANA UPRAVNOG TIJELA I/ILI NADZORNOG ODBORA 
 

Članak 2. 
 

 Član upravnog tijela ili nadzornog odbora društva može biti osoba koja, osim uvjeta 
propisanih Zakonom o trgovačkim društvima («Narodne novine» br. 111/93, 34/99 – 
vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), ispunjava 
sljedeće uvjete: 
 1. da ima završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili završeni 
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 
studij (po ranijim propisima viša stručna sprema odnosno visoka stručna sprema) 
 2. da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci 
 3. da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, 
odnosno upravnog odbora nije pravomoćno osuñen na naknadu štete društvu ili njegovim 
vjerovnicima, 
 4. da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja, odnosno da se tim 
poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, 
odnosno upravnog odbora, 
 5. da članstvom u nadzornom odboru, odnosno upravnom odboru društva ne bi došao u 
sukob interesa, 
 6. da ispunjava druge uvjete iz raspisanog javnog natječaja koji ovise o specifičnoj prirodi 
pojedinog društva (stručna znanja iz područja financija ili iz područja djelatnosti društva). 
 
III. POSTUPAK IZBORA ČLANOVA UPRAVNIH TIJELA I/ILI  
      NADZORNIH ODBORA TRGOVA ČKIH DRUŠTAVA 
 

Članak 3. 
 Članovi upravnih tijela i nadzornih odbora predlažu se na temelju prethodno provedenog 
javnog natječaja koji se objavljuje u jednom od javnih glasila te na internetskoj stranici Grada 
Ogulina. 



 Javni natječaj temeljem ove odluke raspisuje  Gradonačelnik. 
 Gradonačelnik raspisuje javni natječaj u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti 
društva o isteku odnosno prestanku mandata članova upravnih tijela odnosno nadzornog odbora. 
 Društvo iz članka 1. ove Odluke dužno je obavijestiti Gradonačelnika o potrebi provedbe 
javnog natječaja za člana tijela društva i to najkasnije 60 dana prije isteka mandata – odnosno u 
roku 8 dana od dana prestanka članstva prije isteka mandata u tijelu koji je izabran. 

 
 

Članak 4. 
 

 Javni natječaj sadrži podatke: o izboru članova tijela društva; o uvjetima koje kandidati 
moraju ispunjavati, vrijeme na koje se biraju, rok do kojeg se primaju prijave kandidata, popis 
dokumentacije i potrebnih dokaza o ispunjavanju uvjeta; o tijelu i adresi na koju se podnose 
prijave; roku u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o odluci Gradskog vijeća, a prema 
potrebi i drugi podatci.  
 Osobe koje se javljaju na javni natječaj uz prijavu dostavljaju i životopis te dokaze o 
ispunjavanju uvjeta iz članka 2. ove Odluke. 
 Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od 8 dana od dana objave 
natječaja, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o odluci Gradskog vijeća ne može biti dulji od 
60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. 
 

Članak 5.  
 

 O nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 
2. točke 3. do 5. ove Odluke osobe koje se javljaju na natječaj daju izjavu pod kaznenom i 
materijalnom odgovornošću s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika, koja u trenutku 
podnošenja prijave na javni natječaj ne smije biti starija od 15 dana. 
 Ukoliko kandidati podnose prijave za članove u više upravnih tijela i nadzornih odbora 
dužni su za svako upravno tijelo ili nadzorni odbor podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim 
prilozima uz naznaku za koje trgovačko društvo podnose prijavu. 
 

Članak 6. 
 
 Natječajni postupak provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja (dalje u tekstu: 
Povjerenstvo) koje rješenjem imenuje Gradonačelnik. 
 Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. 
 Povjerenstvo zaprima pisane prijave, utvrñuje listu kandidata  koji ispunjavaju uvjete iz 
natječaja, poziva kandidate na razgovor, vodi zapisnike o svom radu, a o provedenom postupku 
podnosi izvješće Gradonačelniku. 
 Nepravovremene i nepotpune prijave na javni natječaj neće se uzeti u razmatranje. 
 

Članak 7. 
 

 Na temelju provedenog postupka Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću kandidate za 
članove upravnog tijela i nadzornog odbora društava. 
 Gradsko vijeće donosi odluku kojom skupštini društva predlaže izbor kandidata za 
članove upravnog tijela odnosno nadzornog odbora društva. 



 
IV. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 8. 
 

 Članovi upravnih tijela odnosno nadzornih odbora društva nastavljaju obavljati dužnost na 
koju su izabrani do isteka mandata, odnosno do prestanka mandata uvjetovanog opozivom, 
ostavkom ili prestankom mandata u drugim slučajevima, ako njihovo članstvo u tim tijelima nije 
u suprotnosti sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa.  
 

Članak 9 
 

 Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili 
ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod. 
 

Članak 10. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u «Glasniku Karlovačke 
županije». 
 
KLASA. 
URBROJ. 
Ogulin,  
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA 
Predsjednik Gradskog vijeća 

 
________________________________ 

Milan Sabljak, dipl. ing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


