
 Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa («Narodne 
novine» br. 26/11) i članka 23. Statuta Grada Ogulina («Glasnik Karlovačke županije» br. 
25/09), Gradsko vijeće Grada Ogulina, donijelo je 
 
 

O  D  L  U  K  U 
o izmjeni i dopuni Odluke o sprječavanju sukoba interesa i 

popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Ogulin 
 
 

Članak 1. 
 
 U  Odluci o sprječavanju sukoba interesa i popisu trgovačkih društava od posebnog 
interesa za Grad Ogulin (Glasnik Karlovačke županije br. 30/09) mijenja se naziv Odluke i 
glasi: Odluka o sprječavanju sukoba interesa i popisu pravnih osoba od posebnog interesa za 
Grad Ogulin“. 
 

Članak 2. 
 
 U članku 1. riječi „trgovačkih društava“ mijenjaju se u riječi „pravnih osoba“. 
 

Članak 3. 
 
 U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 „Dužnosnici Grada Ogulina tijekom obnašanja dužnosti moraju izbjegavati okolnosti 
koje prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa («Narodne novine» br. 26/11) 
predstavljaju zabranjena djelovanja dužnosnika“. 
 

Članak 4. 
 
 Članak 3. mijenja se i glasi: 
 
 „Trgovačka društva u kojima Grad Ogulin ima udjele su: 

1. Vodovod i kanalizacija d.o.o. 
2. Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. 
3. Poduzetnička zona Ogulin d.o.o. 
4. Radio Ogulin d.o.o. 
 
Ustanove u vlasništvu Grada Ogulina su: 
1. Dječji vrti ć „Bistrac“ 
2. Pučko otvoreno učilište Ogulin 
3. Narodna knjižnica i čitaonica Ogulin 
4. Javna vatrogasna postrojba Ogulin 
 

 Pravne osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka od posebnog su interesa za Grad Ogulin kao 
jedinicu lokalne samouprave“. 

 
 
 
 



Članak 5. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Glasniku Karlovačke 
županije». 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Ogulin, 
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća 
 

_____________________________ 
Milan Sabljak, dipl. ing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Na temelju članka 11. stavka 7. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih 
dužnosti (Narodne novine br. 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08 i 38/09) i članka 81. Statuta Grada 
Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 25/09), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj 
dana 04. rujna 2009. godine, donijelo je 
 

O  D  L  U  K  U 
o sprječavanju sukoba interesa i 

popisu trgovačkih društava od posebnog interesa 
za Grad Ogulin 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom propisuje se tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti, 
ureñuje sprječavanje sukoba interesa izmeñu privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti i 
utvrñuje popis trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Ogulin. 
 

Članak 2. 
 
 Dužnosnici Grada Ogulina su gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika. 
 Dužnosnici Grada Ogulina tijekom obnašanja dužnosti moraju izbjegavati okolnosti koje 
prema Zakonu o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (Narodne novine br. 163/03, 
94/04, 48/05, 141/06, 60/08 i 38/09) predstavljaju zabranjena djelovanja dužnosnika. 
 

Članak 3. 
 
 Trgovačka društva od posebnog interesa za Grad Ogulin su: 



 
1. Vodovod i kanalizacija d.o.o., sa sjedištem u  Ogulinu, I.G.Kovačića br. 14 
2. Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., sa sjedištem u Ogulinu, V. Nazora 23 
3. Poduzetnička zona Ogulin d.o.o., sa sjedištem u Ogulinu, Otok Oštarijski 4e 
4. Radio Ogulin d.o.o., sa sjedištem u Ogulinu, A. Stepinca 1 
 

 U trgovačkim društvima iz stavka 1. ovog članka, dužnosnici Grada Ogulina mogu biti članovi 
nadzornih odbora ali bez prava na naknadu, osim prava na naknadu putnih i drugih troškova. 
 

Članak 3. 
 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o popisu trgovačkih društava od 
posebnog interesa za Grad Ogulin (Glasnik Karlovačke županije br. 48/08) 
 

Članak 4. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke županije. 
 
Klasa: 023-01/09-01/83 
Ur. broj: 2133/02-03-09-1 
Ogulin, 04. rujna 2009. godine 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA 
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća 
 Milan Sabljak, dipl. ing., v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE 
uz Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sprječavanju sukoba interesa i popisu 

trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Ogulin i 
uz Prijedlog Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih 

tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Ogulin ima udjele i 
dionice 

 
 Hrvatski sabor na sjednici 11. veljače 2011. godine donio je novi Zakon o 
sprječavanju sukoba interesa (u daljnjem tekstu: Zakon). Zakon je objavljen u „Narodnim 
novinama“ br. 26/11, a stupio je na snagu 10. ožujka 2011. godine. Danom stupanja na snagu 
ovoga Zakona prestao je važiti dosadašnji Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju 
javnih dužnosti („Narodne novine“ br. 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08, 38/09 i 92/10).  
 U području lokalne i područne (regionalne) samouprave, dužnosnici koji su obveznici 
postupanja prema ovome Zakonu su župani, gradonačelnik Grada Zagreba i njihovi zamjenici 
te gradonačelnici, općinski načelnici i njihovi zamjenici. 
 Zakonom je propisano da dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela i nadzornih 
odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno nadzornih odbora 
izvanproračunskih fondova niti mogu obavljati poslove upravljanja u poslovnim subjektima. 
 Iznimno, dužnosnici mogu biti članovi u najviše do dva upravna vijeća ustanova, 
odnosno, nadzorna odbora izvanproračunskih fondova koji su od posebnog interesa za 
jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako posebnim zakonom nije 
odreñeno da je dužnosnik član upravnog vijeća ustanove, odnosno nadzornog odbora 
izvanproračunskog fonda po položaju. Za članstvo u upravnim vijećima ustanova, odnosno 
nadzornim odborima izvanproračunskih fondova dužnosnik nema pravo na naknadu, osim 
prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova. Nadalje, dužnosnici smiju biti članovi 
upravnih i nadzornih tijela, najviše dviju, neprofitnih udruga i zaklada, ali bez prava na 
naknadu ili primanje dara u toj ulozi, osim prava na naknadu putnih i drugih opravdanih 
troškova. 
 Za razliku od dosadašnjeg Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih 
dužnosti koji je dao mogućnost jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave da utvrdi 
popis trgovačkih društava od posebnog interesa za tu jedinicu, novi Zakon daje jedinicama 
lokalne i područne (regionalne) samouprave mogućnost da utvrde popis pravnih osoba od 
posebnog interesa za tu jedinicu. Tako je člankom 14. stavkom 4. Zakona propisano da 
predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne samouprave utvrñuje popis pravnih 
osoba od posebnog interesa za tu jedinicu. Stoga se predlaže da Gradsko vijeće donese 
Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o sprječavanju sukoba interesa i popisu trgovačkih 
društava od posebnog interesa za Grad Ogulin. 
 
 Takoñer, novim Zakonom propisano je da članove upravnih tijela i nadzornih odbora 
gradskih trgovačkih društava imenuje skupština, odnosno glavna skupština trgovačkog 
društva na prijedlog predstavničkog tijela, nakon provedenog javnog natječaja. Način 
provedbe javnog natječaja i uvjete za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih 
društava u kojima jedinice lokalne samouprave imaju dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu 
društva) propisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.  
 Tako se predloženom Odlukom o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za 
članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Ogulin ima 
udjele i dionice u članku 2. propisuju uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za članove 
upravnih tijela i nadzornih odbora, člankom 3. da Gradonačelnik kao nositelj izvršne vlasti 
koji temeljem zakona izvršava, odnosno osigurava izvršavanje akata Gradskog vijeća, 
raspisuje javni natječaj. Predloženi su rokovi za raspisivanje natječaja, te obveza društva da o 



tim okolnostima obavještava Gradonačelnika radi pravovremene objave i provedbe javnog 
natječaja. U člancima  4. i 5. opisuje se što natječaj mora sadržavati i utvrñuju rokovi za 
poduzimanje aktivnosti. Člankom 6. provedba natječajnog postupka povjerava se 
Povjerenstvu kojeg imenuje Gradonačelnik. Člankom 7. utvrñeno je da Gradsko vijeće na 
prijedlog Gradonačelnika donosi odluku kojom skupštini društva predlaže izbor kandidata za 
članove upravnog tijela odnosno nadzornog odbora društva.  
 Članovi nadzornih odbora u kojima Grad Ogulin ima udjele (Vodovod i kanalizacija 
d.o.o., Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Poduzetnička zona Ogulin d.o.o. i Radio 
Ogulin d.o.o), imenovani su sukladno odredbama društvenih ugovora, odnosno izjavama o 
osnivanju trgovačkih društava te se ovom odlukom predlaže da dosadašnjim članovima 
nadzornih odbora mandat traje do isteka mandata, odnosno do prestanka mandata u slučaju 
opoziva, ostavke ili prestanka mandata u drugim slučajevima.  
 Slijedom navedenog predlaže se Gradskom vijeću donošenje Odluke kojom se 
propisuju uvjeti koje dodatno moraju ispunjavati kandidati za članove upravnih tijela i 
nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Ogulin ima udjele ili dionice u 
vlasništvu, kao u predloženom tekstu. 
 
 
 
 Pročelnica 
 Upravnog odjela za financije, 
 upravu i samoupravu 
 Božica Cindrić, dipl. oec., v.r. 


