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PRIJEDLOG 
Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 

8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), 
gradonačelnik Grada Čakovca je na svom  ___. stručnom kolegiju održanom _____2012., 
donio sljedeći 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
 Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i 
uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad 
Čakovec ima udjele, odnosno dionice, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje.  
 

   II. 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
KLASA: 021-05/12-01/13 
URBROJ: 2109/2-01-12-02 
Čakovec, __________ 2012. 

  GRADONAČELNIK 
    Branko Šalamon, v.r. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

               Zbog Zakona o izmjenama Zakona o sprečavanju sukoba interesa (NN RH 12/12), 
potrebno je staviti van snage Odluku o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za 
članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Čakovec 
ima udjele, odnosno dionice (Sl. gl. Grada Čakovca 4/11). Naime, st. 3. i 4. članka 15., 
Zakona o sprečavanju sukoba interesa (NN RH 26/11), bilo je propisano da članove upravnih 
tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima jedinica lokalne samouprave ima 
udjele ili dionice u vlasništvu (kapitalu Društva), predlaže Skupštini Društva predstavničko 
tijelo JLS, na temelju prethodno provedenog javnog natječaja, a da način provedbe javnog 
natječaja i uvjete za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima 
JLS ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva), propisuje predstavničko tijelo 
lokalne samouprave. 
               Zakonom o izmjenama Zakona o sprečavanju sukoba interesa (NN RH 12/12), 
izbrisane su odredbe u kojima se spominjalo da se raspisuje i provodi javni natječaj, te 
odredbe o tome da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
propisuju 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. 
                Članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima lokalna 
jedinica ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva), predlaže Skupštini društva, 
predstavničko tijelo lokalne jedinice. 
                S tim u vezi primjenjivati će se odredba članka 43. stavak 3. alineja 15. Statuta 
Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), koja se poziva na Zakon, a Zakon kao 
nadležno, kao što je navedeno, propisuje Gradsko vijeće. 
                Sukladno navedenom, predočeni prijedlog Odluke, upućujem Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje. 
 

  GRADONAČELNIK 
    Branko Šalamon, v.r. 

 



PRIJEDLOG 
Temeljem članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), 

Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj  ___. sjednici održanoj _____2012., 
donijelo sljedeću 
 

 
 

O D L U K U 
 
 

I. 
 
 Stavlja se van snage Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za 
članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad 
Čakovec ima udjele, odnosno dionice (Sl. gl. Grada Čakovca 4/11). 
 
  

   II. 
  
 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 
glasniku Grada Čakovca. 
 
 
  

 
 
KLASA: 021-05/12-01/13 
URBROJ: 2109/2-02-12-01 
Čakovec, __________ 2012. 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
      Gordan Vrbanec, ing. el., v.r. 
 
 


