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Zagreb, 13. ožujka 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. i 126/12., u daljnjem tekstu: ZSSI), u predmetu dužnosnika Damira 

Felaka, člana uprave trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o., na 6. sjednici održanoj 

dana 13. ožujka 2013. godine, donijelo je sljedeći:  

 

 

ZAKLJUČAK 

 

Obustavlja se postupak donošenja mišljenja Povjerenstva. 

 

Obrazloženje 

 

Dužnosnik Damir Felak, član uprave trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o., podnio 

je Povjerenstvu zahtjev za davanje mišljenja, koji je u knjigama ulazne pošte zaveden pod 

poslovnim brojem 711-U-2362-01-M-106/11 dana 7. prosinca 2011.g. povodom kojega je  

vodi predmet mišljenja broj M-106/11.  

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 41. ZSSI-a propisano je da su predsjednici i 

članovi uprava trgovačkih društava koja su u većinskom državnom vlasništvu dužnosnici u 

smislu navedenog zakona. 

U zahtjevu za davanjem mišljenja Povjerenstva dužnosnik u bitnom navodi da od dana 

13. ožujka 2008. godine obnaša dužnost člana uprave trgovačkog društva Hrvatske šume 

d.o.o. Obzirom da je od 2006. godine imenovan i na funkciju predsjednika strukovne 

organizacije – Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, a za koju sukladno 

odluci Skupštine komore prima naknadu, od Povjerenstva traži mišljenje nalazi li se s 

obzirom na odredbe ZSSI-a u sukobu interesa.   

Povjerenstvo u razdoblju od primitka gore navedenog zahtjeva za davanjem mišljenja 

pa do stupanja na dužnost članova Povjerenstva koji su izabrani sukladno odredbama ZSSI-a, 

odnosno do dana 11. veljače 2013. godine, nije djelovalo, stoga je Povjerenstvo zbog proteka 

roka iz članka 6. stavka 2. ZSSI-a, po stupanju na dužnost uputilo podnositelju zahtjeva dana 

28. veljače 2013.g., poziv da se očituje da li ostaje kod podnesenog uz uputu da Povjerenstvo 

obavijesti o eventualnim promjenama koje su u međuvremenu mogle nastati a koje bi bile 

relevantne za donošenje pravilnog, zakonitog i meritornog mišljenja.  
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Povjerenstvo je dana 11. ožujka 2013.g. zaprimilo dopis Damira Felaka, kojim je 

Povjerenstvo obavijestio da odustaje od zahtjeva za mišljenjem koji se vodi pod brojem M-

106/11. Dopis je u knjigama ulazne pošte Povjerenstva evidentiran pod poslovnim brojem 

711-U-157-M-106-11/13. 

Slijedom navedenog, Povjerenstvo je donijelo zaključak o obustavi postupka davanja 

mišljenja. 

U svrhu edukacije dužnosnika u pitanjima sukoba interesa Povjerenstvo ukazuje da 

istovremeno obnašanje dužnosti člana uprave trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o., uz 

obavljanje funkcije predsjednika Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije  

predstavlja povredu članka 13. stavka 1. ZSSI-a, te povredu članka 14. stavka 1. ZSSI-a.  

Primanje naknade za obnašanje javne dužnosti predsjednika Hrvatske komore 

inženjera šumarstva i drvne tehnologije uz istovremeno primanje plaće za obnašanje dužnosti 

člana uprave trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o., Zagreb, predstavlja povredu članka 

12. ZSSI-a. 

 

 

                                                            PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                            

Dalija Orešković, dipl.iur. 

 

 

 


