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Broj: M-300/13 

Zagreb, 31. listopada 2013. 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na 

temelju članka 30. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne 

novine“ broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/11. – pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu 

ZSSI), u predmetu dužnosnika Ante Županovića, gradonačelnika Grada Šibenika u 

mandatu 2009. – 2013., na 29. sjednici održanoj dana 31. listopada 2013. godine, daje 

sljedeće: 

MIŠLJENJE 

Dužnosnik Ante Županović, gradonačelnik Grada Šibenika u mandatu 2009. – 

2013., ne može primiti naknadu za sudjelovanje u radu skupštine trgovačkog društva 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Kralja Zvonimira 50., Šibenik, na kojoj je sudjelovao 

kao zakonski zastupnik Grada Šibenika, jer bi isto predstavljalo povredu članka 6. 

stavka 1. podstavka d)  Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih 

dužnosti („Narodne novine“, broj: 163/03., 94/04., 48/05., 141/06., 60/08., 38/09., 92/10.), 

kao i povredu članka 7 stavka 1. podstavka d) ZSSI-a.  

Obrazloženje 

Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je Ante Županović, gradonačelnik 

Grada Šibenika u mandatu 2009. – 2013. U knjigama ulazne pošte zahtjev je evidentiran pod 

poslovnim brojem 711-U-4020-M-300/13, dana 16. listopada 2013. godine, povodom kojeg 

se vodi predmet broj M-300/13.  

Člankom 3. stavkom 1. točkom 43. ZSSI-a, propisano je da su gradonačelnici, 

općinski načelnici i njihovi zamjenici dužnosnici u smislu navedenog zakona. Člankom 6. 

stavkom 1. i stavkom 2. ZSSI-a, propisano je da su dužnosnici dužni u slučaju dvojbe da li je 

neko ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti zatražiti mišljenje Povjerenstva koje je 

potom dužno na zahtjev dužnosnika dati obrazloženo mišljenje u roku od 15 dana od dana 

primitka zahtjeva.  

U zahtjevu dužnosnik navodi da je u mandatu 2009. – 2013., obnašao dužnost 

gradonačelnika Grada Šibenika te je, u svojstvu zakonskog zastupnika Grada Šibenika, bio u 

skupštinama trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Šibenika.  
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Dužnosnik navodi da za članstvo u skupštinama takvih trgovačkih društava nikada nije 

primao naknadu jer smatra da je to sukob interesa. Dužnosnik nadalje navodi da je dana 15. 

listopada 2013., od trgovačkog društva VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik, koje je u 

većinskom vlasništvu Grada Šibenika, primio dopis kojim se obavještava da ima pravo na 

naknadu za sudjelovanje u radu skupštine tog trgovačkog društva u razdoblju od lipnja 2009. 

do lipnja 2011. te da će mu se ta naknada retroaktivno isplatiti. Slijedom navedenog, 

dužnosnik od Povjerenstva traži mišljenje da li primanje navedene naknade predstavlja sukob 

interesa.   

Povjerenstvo je izvršilo uvid u Izvješće o imovinskom stanju kojeg je dužnosnik Ante 

Županović podnio povodom početka obnašanja dužnosti gradonačelnika Grada Šibenika. 

Izvješće je zaprimljeno u ulaznoj pošti Povjerenstva dana 1. srpnja 2009., pod brojem: U-684-

PSI-PD/09. U navedenom izvješću dužnosnik je kao početak mandata naveo dan 18. lipnja 

2009. Uvidom u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru – stalna služba u Šibeniku, 

Povjerenstvo je utvrdilo da je pod MBS: 060035446 upisano društvo VODOVOD I 

ODVODNJA d.o.o., OIB: 26251326399. U podacima o osnivačima/članovima društva, kao 

jedan od osnivača / članova upisan je Grad Šibenik.  

Povjerenstvo utvrđuje da je u vrijeme stupanja Ante Županovića na dužnost 

gradonačelnika Grada Šibenika, pa sve do 10. ožujka 2011.g., na snazi bio Zakon o 

sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti („Narodne novine“, broj: 163/03., 

94/04., 48/05., 141/06., 60/08., 38/09., 92/10.). Člankom 6. stavkom 1. podstavkom d)  

Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, propisano je da je 

dužnosnicima zabranjeno primiti dodatnu naknadu za poslove obnašanja javnih dužnosti.  

Člankom 7 stavkom 1. podstavkom d) ZSSI-a, koji je stupio na snagu 10. ožujka 

2011.g., također je propisano da je dužnosnicima zabranjeno primiti dodatnu naknadu za 

poslove obnašanja javnih dužnosti. Člankom  57. ZSSI-a propisano je da danom stupanja na 

snagu navedenog Zakona prestaje važiti Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju 

javnih dužnosti. Povjerenstvo utvrđuje da oba navedena zakona, koja su se primjenjivala za 

vrijeme mandata dužnosnika Ante Županovića, propisuju istovjetnu zabranu dužnosnicima, 

odnosno zabranu primanja dodatnih naknada za poslove obnašanja javnih dužnosti.  

Članstvo dužnosnika Ante Županovića u skupštini trgovačkog društva VODOVOD I 

ODVODNJA d.o.o., u kojem Grad Šibenik ima udjele u vlasništvu (temeljnom kapitalu), 

proizlazi iz obnašanja dužnosti gradonačelnika Grada Šibenika.  

Naime, u skupštini navedenog trgovačkog društva, dužnosnik Ante Županović, 

predstavljao predstavljao je i zastupao interese Grada Šibenika koji proizlaze iz udjela Grada 

Šibenika u vlasništvu (temeljnom kapitalu) tog trgovačkog društva, stoga članstvo u skupštini 

trgovačkog društva predstavlja obavljanje dužnosti koja proizlazi iz obnašanja dužnosti 

gradonačelnika, kao osnovne javne dužnosti.  
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Povjerenstvo stoga tumači da bi primanje naknade za obavljanje funkcije člana 

skupštine trgovačkog društva VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., u svojstvu predstavnika i 

zastupnika Grada Šibenika kao vlasnika određenog poslovnog udjela, za dužnosnika Antu 

Županovića predstavljalo primanje dodatne naknade za poslove obnašanja dužnosti 

gradonačelnika, te time i povredu članka 6. stavka 1. podstavka d)  Zakona o sprječavanju 

sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, odnosno povredu članka 7 stavka 1. podstavka 

d) ZSSI-a.  

Slijedom navedenog Povjerenstvo je dalo miljenje kako je navedeno u izreci ovoga 

akta. Mišljenje će se dostaviti dužnosniku Anti Županoviću putem dostavljene e-mail adrese, 

te se time smatra da je dostava mišljenja uredno izvršena. Mišljenje će biti objavljeno na 

Internet stranici Povjerenstva.                                                                      

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA                                                                                         

        Dalija Orešković, dipl.iur. 

 


