
 Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne 

novine“, broj 26/11) i članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik 

Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10,10/10), Županijska skupština Splitsko-

dalmatinske županije, na 22. sjednici, održanoj 7. lipnja  2011., donijela je 

 

 

O D L U K U  

o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove  

upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima  

Splitsko-dalmatinska županija ima dionice ili udjele 

 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom određuje se način provedbe javnog natječaja i uvjeti za članove 

upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Splitsko-dalmatinska 

županija ima dionice ili udjele u vlasništvu (u daljnjem tekstu: društvo). 

 

 

Članak 2. 

 

 Za člana nadzornog odbora, odnosno upravnog tijela društva, Županijska skupština će 

glavnoj skupštini, odnosno skupštini društva predložiti osobu koja, osim uvjeta propisanih 

Zakonom o trgovačkim društvima, ispunjava sljedeće uvjete:  

 

1. da ima završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili završen 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij, 

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva, 

3. da kao član trgovačkog društva, član uprave ili član nadzornog odbora, nije 

pravomoćno presuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima, 

4. da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva, odnosno da 

se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, član uprave ili član nadzornog 

odbora, 

5. da članstvom u nadzornom, odnosno upravnom tijelu društva ne bi došao u sukob 

interesa, 

6. da ispunjava druge uvjete iz raspisanog javnog natječaja koji ovise o specifičnoj 

prirodi pojedinog društva. 

 

Članak 3.  

 

 Osobe koje se javljaju na javni natječaj uz prijavu dostavljaju životopis i potrebne 

dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 2. ove Odluke. 

 

 Osoba iz stavka 1. ovog članka o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. 

Zakona o trgovačkim društvima i članka 2. točke 3. do 5. ove Odluke daje izjavu pod 

kaznenom i materijalnom odgovornošću, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika, koja u 

trenutku raspisivanja javnog natječaja ne smije biti starija od 15 dana. 
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Članak 4. 

 Javni natječaj raspisuje župan zaključkom, a provodi ga Povjerenstvo koje rješenjem 

imenuje župan. 

 Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika i 2 člana. 

 

Članak 5. 

 Javni natječaj objavljuje se na Internet stranici Splitsko-dalmatinske županije i u 

„Narodnim novinama“ Republike Hrvatske. 

 

Članak 6. 

 Zadatak Povjerenstva je da na temelju pristiglih ponuda izradi izvješće o provedenom 

javnom natječaju te ga podnese županu. 

 

 Na temelju rezultata provedenog postupka javnog natječaja, župan predlaže 

Županijskoj skupštini kandidate za članove upravnog tijela ili nadzornog odbora društva. 

 

 Županijska skupština donosi odluku kojom glavnoj skupštini ili skupštini društva 

predlaže članove upravnog tijela ili nadzornog odbora društva. 

 

Članak 7. 

 Stručno tehničke poslove vezane za provođenje javnog natječaja obavlja nadležno 

upravno tijelo Splitsko-dalmatinske županije. 

 

Članak 8. 

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

Splitsko-dalmatinske županije“. 

 

KLASA: 021-04/11-02/151 

URBROJ: 2181/1-01-11-01 

Split, 7. lipnja 2011.                PREDSJEDNIK 

                   ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE  

 

     

                                                      Petroslav Sapunar, prof., v.r. 

 

 

 

 


