
 
 

Prijedlog, 20. ožujak 2012. 
 
 
Na temelju članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 17/09.), 

Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj ------------2012. godine  donosi 
 
 

 
O D L U K U 

o stavljanju izvan snage Odluke  o načinu provedbe javnog natječaja  i uvjetima za izbor 
članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pazin ima 

dionice ili udjele u vlasništvu 
 
 

Članak 1.  
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka  o načinu provedbe javnog natječaja  i uvjetima 

za izbor članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pazin ima 
dionice ili udjele u vlasništvu ("Službene novine Grada Pazina" broj 13/11.). 

 
Članak 2.  

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi. 
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O b r a z l o ž e nj e 
1. Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa ("Narodne novine" 

broj 26/11.), Gradsko vijeće Grada Pazina donijelo je Odluku o načinu provedbe javnog natječaja  i 
uvjetima za izbor članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pazin 
ima dionice ili udjele u vlasništvu ("Službene novine Grada Pazina" broj 13/11.).   

Zakonom o izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa (“Narodnim novinama” broj 
12/12.) koji je stupio je na snagu 26. siječnja 2012. godine: 

- izmijenjen je odnosno dopunjen stavak 1. članka 3. Zakona u dijelu koji definira tko se 
smatra dužnosnikom u smislu Zakona (članak 1. izmjena Zakona), 

- izmijenjen je članak 15. Zakona na način da je stavak 2. i stavak 4. brisan,  a u stavku 1. i 
stavku 3. (sada stavku 2.) brisan je tekst: "na temelju prethodno provedenog javnog natječaja.“ (članak 
2. izmjena Zakona), 

 -  uređuju se pitanja tekućeg mandata članova nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima 
Republika Hrvatska, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju dionice ili 
udjele u vlasništvu (kapitalu društva), koji su bili imenovani na prijedlog Vlade Republike Hrvatske 
odnosno predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju 
prethodno provedenog javnog natječaja tako da nastavljaju s radom do imenovanja novih članova 
sukladno odredbama izmijenjenog  Zakona. (članak 4. izmjena Zakona). 

 Kako su izmjenama Zakona brisane odredbe o obvezi donošenja podzakonskog propisa od 
strane Vlade Republike Hrvatske, odnosno općeg akta predstavničkog tijela jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, kojima se propisivao način provedbe javnog natječaja i uvjete za 
članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska, odnosno 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju dionice ili udjele u vlasništvu više nema 
pravnog osnova i obveze za donošenje općeg akta koji uređuje ta pitanja, pa se predlaže stavljanje 
izvan snage te Odluke. 

2. Primjenom Odluke o načinu provedbe javnog natječaja  i uvjetima za izbor članova 
upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pazin ima dionice ili udjele u 
vlasništvu bio je raspisan i proveden javni natječaj za izbor članova/ica nadzornih odbora u kojima 
Grada Pazin ima udjele („Istarski vodovod“ d.o.o., Buzet i „Vodoopskrbni sustav Istre–Vodovod 
Butoniga“ d.o.o. Buzet), a Gradsko vijeće je 3. studenog 2011. godine, donijelo prijedloge odluka 
kojima se skupštinama tih trgovačkih društava predlažu kandidati – predstavnici Grada  Pazina za 
članove nadzornih odbora. Tako izabrani članovi nadzornih odbora nastavljaju s radom u nadzornim 
odborima do imenovanja novih članova sukladno članku 4. Zakona o izmjenama Zakona o 
sprečavanju sukoba interesa.  

3. Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati sredstva.  
_______________________________--______________________________ 

IZVOD   
Zakona o sprečavanju sukoba interesa (označeni tekst brisan izmjenama Zakona)   

Članak 15.  
(1) Članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili 

udjele u vlasništvu (kapitalu društva) predlaže glavnoj skupštini, odnosno skupštini društva Vlada Republike Hrvatske. na 
temelju prethodno provedenog javnog natječaja. 

(2) Način provedbe javnog natječaja i uvjete za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u 
kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva) propisuje uredbom Vlada Republike 
Hrvatske. 

(3) Članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima jedinica lokalne, odnosno područne 
(regionalne) samouprave ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva) predlaže glavnoj skupštini, odnosno skupštini 
društva predstavničko tijelo jedinice lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave. na temelju prethodno provedenog 
javnog natječaja. 

(4) Način provedbe javnog natječaja i uvjete za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u 
kojima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva) 
propisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave. 
 

Zakona o izmjenama Zakona o sprečavanju sukoba interesa 
Članak 4.  

Članovi upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska odnosno jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva), imenovani na prijedlog 
Vlade Republike Hrvatske, odnosno predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju 
prethodno provedenog javnog natječaja, nastavljaju s radom do imenovanja novih članova sukladno odredbama ovoga 
Zakona. 


