
 Na temelju članka 15. Statuta Općine Sveta Marija („Službeni glasnik Međimurske 
županije“ broj 9/09, 5/13), sukladno odredbama članka 14. stavak 4. Zakona o sprječavanju 
sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11,12/12, 124/12, 48/13, 57/15), Općinsko vijeće 
Općine Sveta Marija na 23. sjednici održanoj 30.03.2016. godine donosi 

 

ODLUKU 
o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Sveta Marija 

 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom utvrđuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu 
Sveta Marija.  Popis obuhvaća trgovačka društva u kojima Općina Sveta Marija udjele u 
vlasništvu (kapitalu društva) kao i ustanove kojih je Općina Sveta Marija osnivač ili jedan od 
osnivača. 
 

Članak 2. 
 

 Trgovačka društva: 
 
 - GKP PRE-KOM d.o.o., Prelog,  
 - Međimurje  plin d.o.o., Čakovec, 
 - Međimurske vode d.o.o., Čakovec  
 
 Ustanove: 
 
  - Dječji vrti ć „Kockavica“, Sveta Marija, 
   
  
 

Članak 3. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku 
Međimurske županije“. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA MARIJA 

 
 

KLASA: 023-01/16-01/02 
URBROJ: 2109/24-16-1 
Sveta Marija,  30.03.2016. 
                                          PREDSJEDNICA  

                         Općinskog vijeća  
                      Marija Frančić 

 

 



OBRAZLOŽENJE UZ ODLUKU 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 

Zakonska osnova za donošenje Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za 
jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, sadržana je u odredbi članka 14. stavka 
4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj: 26/11,12/12, 124/12, 48/13, 57/15-
u daljnjem tekstu : ZSSI). 

Članak 14. navedenog ZSSI : 

ČLANSTVO U UPRAVNIM TIJELIMA I NADZORNIM ODBORIMA 

(1) 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. 

(2) Iznimno, dužnosnici mogu biti članovi u najviše do dva upravna vijeća ustanova, odnosno 
nadzorna odbora izvanproračunskih fondova koji su od posebnog državnog interesa ili su od posebnog 
interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, osim ako posebnim zakonom 
nije određeno 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. 

(3) Hrvatski sabor utvrđuje popis pravnih osoba od posebnog državnog interesa, na prijedlog Vlade 
Republike Hrvatske. 

(4) Predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave utvrđuje 
popis pravnih osoba od posebnog interesa za tu jedinicu. 

(5) 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. 

 II. POZIV ZA DOSTAVU ODLUKE 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, u postupku ustrojavanja Registra ustanova i 
izvanproračunskih fondova koji su od posebnog državnog interesa ili od posebnog interesa za jedinice 
lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, zatražilo je pisanim putem da im se dostavi 
popis pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Sveta Marija. 

Obzirom da je člankom 14. stavkom 4. ZSSI-a, propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne, 
područne (regionalne) samouprave utvrđuje popis pravnih osoba od posebnog interesa za tu jedinicu, 
predlaže se Općinskom vijeću Općine Sveta Marija donošenje Odluke te će se ista dostaviti 
Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. 

Načelnica 
Đurđica Slamek 


