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Zagreb, 8. svibnja 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 48/13. – pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu: ZSSI), u 

predmetu dužnosnika Darka Nekića, gradonačelnika Grada Senja, na 13. sjednici održanoj 

dana 8. svibnja 2013. godine, daje sljedeće: 

 

MIŠLJENJE 

I. Ukoliko najniža stručna sprema nije izričito propisana kao uvjet za članstvo 

u upravnim tijelima i nadzornim odborima trgovačkih društava u kojima 

Republika Hrvatska odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva), članom 

navedenih tijela može biti imenovana osoba bilo koje stručne spreme. 

 

II. Članovi upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima 

Republika Hrvatska odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva), koji su 

imenovani na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, odnosno na prijedlog 

predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na 

temelju prethodno provedenog javnog natječaja, nastavljaju s radom do 

imenovanja novih članova odnosno do prestanka mandata po nekoj drugoj 

osnovi. 

 

Obrazloženje 

         Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je Darko Nekić, gradonačelnik 

Grada Senja. U knjigama ulazne pošte zahtjev je evidentiran pod poslovnim brojem 711-U-

2251-01-M-93/11, dana 19. rujna 2011. godine, povodom kojeg se vodi predmet broj M-

93/11.  

Povjerenstvo u razdoblju od primitka gore navedenog zahtjeva za donošenjem 

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 

dužnosniku dana 28. veljače 2013.g., poziv da se očituje da li ostaje kod podnesenog zahtjeva 
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te da Povjerenstvo obavijesti o eventualnim promjenama koje su u međuvremenu mogle 

nastati a koje bi bile relevantne za donošenje pravilnog, zakonitog i meritornog mišljenja.  

Dopisom Grada Senja od dana 25. travnja 2013.g., Klasa: 024-1/11-01/06, Urbroj: 

2125-03/03-13-01, pročelnica Ureda grada očitovala se u ime podnositelja da ostaje kod 

podnesenog zahtjeva za davanjem mišljenja Povjerenstva.  

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 42. ZSSI-a, propisano je da su gradonačelnici, 

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 podnositelj se poziva na članak 15. stavak 3. i 4. ZSSI-a te članak 239. 

stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima te u bitnom navodi da su navedeni zakoni 

nedorečeni u pogledu najniže stručne spreme koju član upravnog odbora ili nadzornog odbora 

trgovačkog društva mora imati, kao i u pogledu mandata članova upravnih odnosno nadzornih 

odbora koji su u tijeku. Slijedom navedenog podnositelj moli za mišljenje Povjerenstva.   

Odredbe ZSSI-a ne propisuju najnižu stručnu spremu potrebnu za članstvo u 

upravnom ili nadzornom odboru trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska odnosno 

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

(kapitalu društva). Ukoliko određena stručna sprema nije propisana kao uvjet imenovanja 

članom uprave ili nadzornog odbora određenog trgovačkog društva niti u drugim propisima, u 

navedena tijela mogu se imenovati osobe bilo koje stručne spreme. 

Zakonom o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11.) propisano je 

da članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Republika 

Hrvatska ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva) predlaže glavnoj skupštini, 

odnosno skupštini društva Vlada Republike Hrvatske, na temelju prethodno provedenog 

javnog natječaja. 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 i jedinice područne (regionalne) samouprave, na temelju 

prethodno provedenog javnog natječaja.  

Dana 26. siječnja 2012.g. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 

sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj: 12/12.) kojim je iz gore navedenih 

odredbi brisana obveza prethodnog provođenja javnog natječaja.  

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa uređuje i 

pitanje mandata članova upravnih odnosno nadzornih odbora društava koji su u tijeku.  
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Člankom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa 

propisano je da danom stupanja na snagu istog prestaje važiti Uredba o načinu provedbe 

javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih 

društava u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele („Narodne novine“, broj 95/10.).  

U članku 4. istog Zakona, propisano je da članovi upravnih tijela i nadzornih odbora 

trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska odnosno jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva), imenovani na 

prijedlog Vlade Republike Hrvatske, odnosno predstavničkog tijela jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave na temelju prethodno provedenog javnog natječaja, 

nastavljaju s radom do imenovanja novih članova sukladno odredbama ovoga Zakona. 

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

akta. Ovo mišljenje dostavit će se podnositelju zahtjeva dužnosniku Darku Nekiću, 

gradonačelniku Grada Senja putem pošte te će biti objavljeno na Internet stranici 

Povjerenstva. 

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA                                                                                         

           Dalija Orešković, dipl.iur. 


