
       

 

 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 

KLASA: 024-01/19-01/02 
URBROJ: 2103/01-01-19-5 
Bjelovar, 2. rujna 2019.  

 

     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o uvjetima i postupku za izbor 

kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Bjelovar 
ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva) 

 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o uvjetima i postupku 

za izbor kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad 
Bjelovar ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva) i u povodu toga donio sljedeći  
 
 

        ZAKLJUČAK  
 
 
Utvrđuje se Prijedlog odluke o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove 

nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Bjelovar ima udjele u vlasništvu 
(kapitalu društva) i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.  

Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Sonja Novak.  
 

 

 

          GRADONAČELNIK 
       
                                                                              Dario Hrebak 
 

 

          
 
 



                           
  

 REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  G R A D  B J E L O V A R 

       Upravni odjel za gospodarstvo 

                  

KLASA: 024-01/19-01/02 

URBROJ: 2103/01-05-19-4                                               

Bjelovar, 02.rujna 2019.               

                                                                                                                                                                                        

     

 GRADONAČELNIK                                                                               

     Dario Hrebak 

                                                                                          -ovdje- 

 

 

PREDMET: Donošenje Odluke o uvjetima i postupku za izbor kandidata za   

članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad 

Bjelovar ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva) 

 

U privitku Vam dostavljamo Nacrt Odluke o uvjetima i postupku za izbor kandidata za 

članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Bjelovar ima udjele u 

vlasništvu (kapitalu društva) da utvrdite Prijedlog iste i uputite ga Gradskom vijeću na 

razmatranje i donošenje. 

             

Viša referentica za malo i srednje poduzetništvo  

Jasminka Kišantal-Zubi, up.prav. 

 

 

 

Viši stručni suradnik za poslove gradnje 
Davor Sušak, struč.spec.ing.aedif. 

 

 

 

Pročelnica: 

             Sonja Novak, dr.vet.med. 

 
 
 
 
 



                          
           REPUBLIKA HRVATSKA                        
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                GRAD BJELOVAR                                                                  
                GRADSKO VIJEĆE 
 

Nacrt 

Na temelju čl. 15. stavka 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, 

broj 26/11, 12/12, 124/12, 48/13 i 57/15) i čl. 31. Statuta Grada Bjelovara („Službeni 

glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Bjelovara, na 

_______ sjednici održanoj dana ________, donijelo je 

 

ODLUKU 

 o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove nadzornih odbora 

trgovačkih društava u kojima Grad Bjelovar ima udjele u vlasništvu (kapitalu 

društva) 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak za izbor kandidata za članove nadzornih 

odbora trgovačkih društava u kojima Grad Bjelovar ima udjele u vlasništvu (u kapitalu 

društva), (u daljnjem tekstu: Društva). 

 

Članak 2.  

Kandidat za člana nadzornog odbora Društva iz članka 1. ove Odluke, osim uvjeta 

propisanih odredbama čl. 255. Zakona o trgovačkim društvima i posebnim propisima 

koji uređuju izbor i/ili imenovanje za određene djelatnosti, mora ispunjavati i sljedeće 

uvjete: 

- završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski 

i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij 

- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci 

- da se kao fizička osoba ne bavi samostalno ili u zajednici s drugim osobama 

djelatnošću koja je konkurentna djelatnošću trgovačkog društva, 

- da nije član konkurentskog trgovačkog društva ili njegovog organa, da nije 

prokurist ili namještenik u takvom društvu, ili da ne radi za takvo društvo 

temeljem neke druge osnove   



- nepostojanje sukoba interesa u skladu s posebnim propisima koji uređuju 

sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju 

javnih dužnosti 

- da ispunjava druge posebne uvjete iz raspisanog javnog natječaja koji se 

odnose na pojedino društvo 

 

Članak 3. 

Gradsko vijeće predlaže skupštini Društva članove nadzornog odbora temeljem 

prethodno provedenog javnog natječaja. 

 Društvo iz čl.1. ove Odluke je dužno obavijestiti gradonačelnika o potrebi 

provedbe javnog natječaja za izbor kandidata za člana nadzornog odbora Društva i to 

najkasnije 60 dana prije isteka mandata, odnosno u roku od osam dana od prestanka 

članstva u nadzornom odboru prije isteka mandata (opoziv, ostavka i drugo). 

Gradonačelnik raspisuje javni natječaj u roku od osam dana od dana prijema 

obavijesti Društva o isteku mandata odnosno prestanku mandata članova nadzornih 

odbora prije isteka mandata (opoziv, ostavka i drugo). 

Natječaj provodi Povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik.  

Javni natječaj se objavljuje na internetskoj stranici Grada i u jednom od javnih 

glasila. 

 

Članak 4. 

Tekst javnog natječaja sadrži podatke o nazivu Društva, uvjetima koje kandidati 

moraju ispunjavati, popisu dokumentacije i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz članka 2. 

ove Odluke, trajanju mandata, adresi i rokovima za podnošenje prijave  i roku u kojem 

će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja. 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja i poziva 

ih na razgovor. O provedenom postupku podnosi izvješće gradonačelniku. 

 

Članak 5. 

Na temelju rezultata provedenog postupka, gradonačelnik predlaže gradskom 

vijeću kandidate za članove nadzornog odbora Društva. 

Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika donosi odluku kojom predlaže 

skupštini Društva kandidate za članove nadzornog odbora Društva. 

 

 



Članak 6. 

Članovima nadzornih odbora izabranim, odnosno imenovanim do trenutka 

stupanja na snagu ove Odluke, mandat traje do isteka ili opoziva. 

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 

glasniku Grada Bjelovara“. 

 

KLASA: 024-01/19-01/02 
URBROJ:2103/01-05/05-19-1 
Bjelovar,                    2019. 

 
 

                                                                  PREDSJEDNIK  

                                                                     GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                       

                                                                          Ante Topalović, univ.bacc.oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrazloženje  

uz Nacrt Odluke o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove nadzornih 

odbora trgovačkih društava u kojima Grad Bjelovar ima udjele u vlasništvu 

(kapitalu društva) 

 

Pravni temelj za donošenje ovog akta je sadržan u odredbama čl. 15. Zakona o 

sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11, 12/12, 126/12, 48/13 i 

15/15)  kojima je propisano da radi sprječavanja sukoba interesa u obnašanju javnih 

dužnosti članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima 

jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave ima dionice ili udjele u 

vlasništvu predlaže skupštini društva predstavničko tijelo jedinice lokalne i jedinice 

područne (regionalne) samouprave. 

Grad Bjelovar ima udjele u vlasništvu u slijedećim trgovačkim društvima: 

1. Komunalac d.o.o. 

2. Vodne usluge d.o.o. 

3. Gradsko poduzeće za upravljanje športskim objektima d.o.o. 

4. Tehnološki park Bjelovar d.o.o. 

5. Bjelovarski sajam d.o.o. 

Dva trgovačka društva imaju nadzorni odbor u kojima Grad ima svoje predstavnike, a 

to su Komunalac d.o.o. i Vodne usluge d.o.o. Osnivačkim aktima ovih društava-

Izjavama o osnivanju je propisano da nadzorni odbori imaju pet članova te da skupštine 

društava biraju i imenuju članove nadzornog odbora, osim jednog člana koji se imenuje 

na prijedlog radničkog vijeća. Skupštine društava čine osnivač kojeg predstavljaju 

gradonačelnik, predsjednik gradskog vijeća i zamjenik gradonačelnika zadužen za 

gospodarstvo. Dosadašnja procedura izbora i imenovanja članova nadzornih odbora 

bila je u nadležnosti skupština društava te nije bila u cijelosti usklađena sa 

zakonodavnim okvirom.  

Nadalje, odredbama čl. 255. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 

111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 

68/13, 110/15 i 40/19) propisani su opći uvjeti koje moraju ispunjavati članovi 

nadzornih odbora u svim trgovačkim društvima, dok se izjavom o osnivanju  mogu 

odrediti dodatni uvjeti.  Zakonom niti osnivačkim aktima društava koja imaju nadzorni 

odbor nisu propisani uvjeti za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora u pogledu 

stručnih kvalifikacija i potrebnog iskustva.  

Ovom Odlukom postupak izbora i imenovanja članova nadzornih odbora usklađuje se 

sa zakonodavnim okvirom, te se uspostavlja transparentna procedura izbora putem 

javnog natječaja. Također propisuju se dodatni uvjeti u pogledu stručne kvalifikacije i 

potrebnog radnog iskustva koje mora ispuniti osoba da bi bila imenovana u nadzorni 

odbor. Cilj je uspostavljanje djelotvornijeg i transparentnijeg sustava kontrole i nadzora 

poslovanja trgovačkih društava.  



Donošenjem ove odluke stječu se uvjeti za usklađenjem Izjava o osnivanju društava 

koja imaju nadzorne odbore te nakon toga raspisivanja javnog natječaja za izbor  

kandidata za članove nadzornih odbora u kojima Grad Bjelovar ima udjele u vlasništvu. 

Gradonačelnik će nakon provedenog javnog natječaja predložiti gradskom vijeću 

kandidate za članove nadzornog odbora društva, koje će onda donijeti odluku kojom 

predlaže skupštini društva kandidate za članove nadzornog odbora društva. 

Nacrt Odluke o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove nadzornih odbora 

trgovačkih društava u kojima Grad Bjelovar ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva) 

bio je u postupku savjetovanja s javnošću. Nacrt je objavljen dana 21.lipnja 2019. 

godine na internetskoj stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr. 

Savjetovanje je trajalo od 21.06.2019. - 21.07.2019. godine (30 dana). Izvješće o 

provedenom savjetovanju u prilogu je ovog obrazloženja. 

Slijedom navedenog predlažemo da razmotrite Nacrt i utvrdite Prijedlog Odluke o 

uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih 

društava u kojima Grad Bjelovar ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva) kao u tekstu 

Nacrta, te ga proslijedite Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje Odluke. 

 

 

                                                                               PROČELNICA 

Sonja Novak, dr.vet.med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bjelovar.hr/


 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o  

Nacrtu  Odluke o  uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove 

nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Bjelovar ima udjele u 

vlasništvu (kapitalu društva) 

 

Naslov dokumenta 
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o 
Nacrtu  Odluke o  uvjetima i postupku za izbor 
kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih 
društava u kojima Grad Bjelovar ima udjele u 
vlasništvu (kapitalu društva) 

Stvaratelj dokumenta, tijelo 

koje provodi savjetovanje 

Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo 

 

Svrha dokumenta 
 

Izvješćivanje o provedenom savjetovanju s javnošću 

 

Datum dokumenta 
 

22. srpnja 2019. 

 

Verzija dokumenta 1. 

 

Vrsta dokumenta 
 

Izvješće 

Naziv nacrta akta Odluka o  uvjetima i postupku za izbor kandidata za 

članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima 

Grad Bjelovar ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva)  

Jedinstvena oznaka iz Plana 

savjetovanja s javnošću Grada 

Bjelovara za 2019. godinu 

Redni broj 20. u Planu savjetovanja s javnošću Grada  
Bjelovara za 2019. godinu (KLASA: 008-01/18-01/2, 
URBROJ: 2103/01-01-18-3) 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta 

Grad Bjelovar,  Upravni odjel za gospodarstvo 

Koji su predstavnici zainteresirane 

javnosti bili uključeni u postupak 

izrade odnosno u rad stručne 

radne skupine za izradu nacrta? 

 

- 

Je li nacrt bio objavljen na Da 

 

 

www.bjelovar.hr  

http://www.bjelovar.hr/


internetskim stranicama ili 

Na drugi odgovarajući 

način? 

 

 

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 

kojoj internetskoj stranici i koliko je 

vremena ostavljeno za 

savjetovanje? 

 

 

Ako nije, zašto? 

 Nacrt je objavljen dana 21.06.2019. 
godine na internetskoj stranici Grada 
Bjelovara na linku:   
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/nacr
t-odluke-o-uvjetima-i-postupku-za-
izbor-kandidata-za-clanove-nadzornih-
odbora-trgovackih-drustva-u-kojima-
grad-bjelovar-ima-udjele-u-vlasnistvu-
kapitalu-drustva/ 
 
Savjetovanje je trajalo 30 dana od 
21.06.2019. - 21.07.2019. godine  

  

 
Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti dostavili 

svoja očitovanja? 

 
Nema pristiglih očitovanja zainteresirane javnosti 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih 

primjedbi zainteresirane 

javnosti na određene odredbe 

nacrta 

 

-  

 

Troškovi provedenog savjetovanja 
Provedba internetskog savjetovanja nije uzrokovala 
dodatne financijske troškove. 

 
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću objavljuje se na internetskim stranicama 

Grada Bjelovara na www.bjelovar.hr  

 
KLASA: 024-01/19-01/02 

URBROJ: 2103/01-05/05-19-3                                                     

Bjelovar, 22. srpnja 2019.               

  

 

 

https://www.bjelovar.hr/dokumenti/nacrt-odluke-o-uvjetima-i-postupku-za-izbor-kandidata-za-clanove-nadzornih-odbora-trgovackih-drustva-u-kojima-grad-bjelovar-ima-udjele-u-vlasnistvu-kapitalu-drustva/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/nacrt-odluke-o-uvjetima-i-postupku-za-izbor-kandidata-za-clanove-nadzornih-odbora-trgovackih-drustva-u-kojima-grad-bjelovar-ima-udjele-u-vlasnistvu-kapitalu-drustva/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/nacrt-odluke-o-uvjetima-i-postupku-za-izbor-kandidata-za-clanove-nadzornih-odbora-trgovackih-drustva-u-kojima-grad-bjelovar-ima-udjele-u-vlasnistvu-kapitalu-drustva/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/nacrt-odluke-o-uvjetima-i-postupku-za-izbor-kandidata-za-clanove-nadzornih-odbora-trgovackih-drustva-u-kojima-grad-bjelovar-ima-udjele-u-vlasnistvu-kapitalu-drustva/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/nacrt-odluke-o-uvjetima-i-postupku-za-izbor-kandidata-za-clanove-nadzornih-odbora-trgovackih-drustva-u-kojima-grad-bjelovar-ima-udjele-u-vlasnistvu-kapitalu-drustva/
https://www.bjelovar.hr/dokumenti/nacrt-odluke-o-uvjetima-i-postupku-za-izbor-kandidata-za-clanove-nadzornih-odbora-trgovackih-drustva-u-kojima-grad-bjelovar-ima-udjele-u-vlasnistvu-kapitalu-drustva/
http://www.bjelovar.hr/

