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PRIJEDLOG ODLUKE O
UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE
JAVNOG NATJEČAJA ZA ČLANOVE
NADZORNIH ODNOSNO UPRAVNIH
ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
U KOJIMA OSJEČKO-BARANJSKA
ŽUPANIJA IMA DIONICE ILI UDJELE
U VLASNIŠTVU

Osječko-baranjska županija ima u vlasništvu dionice odnosno udjele u trgovačkim društvima
u kojima sukladno veličini udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva bira ili imenuje članove
nadzornih odbora.
Novim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa ("Narodne novine" broj 26/11.) propisano je
da 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 odnosno jedinice
područne (regionalne) samouprave, na temelju prethodno provedenog javnog natječaja (članak 15.
stavak 3. Zakona).
Nadalje, člankom 15. stavkom 4. Zakona utvrđena je obveza predstavničkog tijela jedinice
lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave da propiše 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).
Kako Osječko-baranjska županija bira ili imenuje članove nadzornih odbora u trgovačkim
društvima temeljem učešća u vlasništvu, potrebno je uskladiti način njihova izbora s novim Zakonom o
sprječavanju sukoba interesa. Osim načina izbora potrebno je utvrditi i uvjete za izbor članova
nadzornih odbora. Prema predloženom tekstu Odluke aktivnosti vezane za imenovanje članova
nadzornih odbora obavljalo bi posebno Povjerenstvo za provedbu natječaja koje imenuje župan.
Slijedom navedenog, predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Odluke o
uvjetima i načinu provedbe javnog natječaja za članove nadzornih odnosno upravnih odbora
trgovačkih društava u kojima Osječko-baranjska županija ima dionice ili udjele u vlasništvu, koja
glasi:
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Temeljem članka 15. stavak 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa ("Narodne novine" broj
26/11.) i članka 30. točke 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95.,
2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., i 16/09.), Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na ______ sjednici ____________________ 2011. godine

ODLUKU
o uvjetima i načinu provedbe javnog natječaja
za članove nadzornih odnosno upravnih odbora
trgovačkih društava u kojima Osječko-baranjska
županija ima dionice ili udjele u vlasništvu

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način provedbe javnog natječaja za članove nadzornih
odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Osječko-baranjska županija (nastavno:
Županija) ima dionice ili udjele u vlasništvu (u daljnjem tekstu: trgovačka društva), a koje imenuje
odnosno skupštini društva predlaže Skupština Osječko-baranjske županije (nastavno: Skupština).
Članak 2.
Članom nadzornog odnosno upravnog odbora trgovačkog društva iz članka 1. ove Odluke
može biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja pored uvjeta propisanih Zakonom o
trgovačkim društvima te posebnih uvjeta utvrđenih statutom trgovačkog društva, ispunjava sljedeće
uvjete:
1.
da ima najmanje završen stručni odnosno preddiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se
stječe stručni odnosno akademski naziv stručni odnosno sveučilišni prvostupnik
(baccalaureus),
2.
da ima najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
3.
da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno
upravnog odbora nije pravomoćno presuđen na naknadu štete društvu ili njegovim
vjerovnicima,
4.
da se ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva, odnosno da se tim poslovima ne bavi
pravna osoba čiji je član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog
odbora i
5.
da članstvom u nadzornom odnosno upravnom odboru društva ne bi došao u sukob interesa.
U postupku raspisivanja natječaja za izbor kandidata za člana nadzornog odnosno upravnog
odbora u određenom trgovačkom društvu, župan može utvrditi i dopunski uvjet posebnog znanja ili
radnog iskustva u određenoj djelatnosti, ukoliko to znanje ili radno iskustvo pridonosi uspješnijem
obavljanju ove dužnosti.
Akademski ili stručni nazivi odnosno akademski stupnjevi stečeni prije stupanja na snagu
Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju iz 2007. godine izjednačeni su s
akademskim nazivima korištenim primjenom stavka 1. točka 1. ove Odluke, kao oznakom stručnih
uvjeta, sukladno ovome Zakonu.
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Članak 3.
Javni natječaj mora sadržavati: naziv trgovačkog društva u čiji nadzorni odnosno upravni
odbor se osoba predlaže, podatak o trajanju mandata, uvjete iz članka 2. ove Odluke, isprave koje se
trebaju priložiti kao dokaz o ispunjavanju uvjeta, obvezu pristupanja prethodnom razgovoru, adresu na
koju se mogu podnijeti prijave za natječaj, rok za podnošenje prijava i rok u kojem će kandidati biti
obaviješteni o rezultatima natječaja.
Osobe koje se javljaju na javni natječaj uz prijavu dostavljaju životopis, dokaze o ispunjavanju
uvjeta iz natječaja i izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, s ovjerenim potpisom kod
javnog bilježnika o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i
članka 2. točke 3. do 5. ove Odluke koja u trenutku raspisivanja javnog natječaja ne smije biti starija
od petnaest dana.
Članak 4.
Javni natječaj raspisuje župan, a provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje župan.
Tekst javnog natječaja objavljuje se na internetskoj stranici Županije i u dnevnim novinama
"Glas Slavonije".
Nepravovremene i nepotpune prijave na javni natječaj neće se razmatrati.
Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja i poziva ih na razgovor
(intervju).
Razgovor (intervju) provodi župan, odnosno osobe koje on za to ovlasti.
Članak 5.
Na temelju rezultata provedenog postupka, župan predlaže Skupštini kandidate za članove
nadzornih odnosno upravnih odbora trgovačkih društava.
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 nakon objave u "Županijskom glasniku".
Klasa:
Urbroj:
Predsjednik
mr.sc. Zlatko Maksimović
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