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Zagreb, 04. rujna 2013.  

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

članka 104. Zakona o općem upravnom ostupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i članka 30. 

stavka 1. podstavka 1. i 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) na 24. 

sjednici održanoj dana 04. rujna 2013. godine donosi sljedeći:  

 

ISPRAVAK ODLUKE 

 

1. Ispravlja se Odluka Povjerenstva Broj: SI-28/12 od 15. svibnja 2013. 

godine na način da se u izreci iza točke 1. dodaje točka 2. koja glasi: 

„2. Istovremeno obnašanje dužnosti predsjednika uprave trgovačkog društva   

Uljanik d.d., temeljem koje je Anton Brajković bio dužnosnik u smislu odredbi 

ZSSI-a, i člana nadzornog odbora trgovačkog društva Uljanik Plovidba d.d. 

predstavlja povredu odredbe članka 14. stavka 1. ZSSI-a.“  

2. Dosadašnja točka 2. izreke postaje točka 3. 

 

3. Ispravak iz točke 1. i 2. ove izreke upisat će se u izvornik odluke.  

 

O b r a z l o ž e n j e 

Odlukom Povjerenstva Broj: SI-28/12 od 15. svibnja 2013. godine, pod točkom I. 

izreke utvrđeno je da propust podnošenja Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u roku od 

30 dana od dana stupanja na dužnost, odnosno u roku od 15 dana od dana primitka pisanog 

zahtjeva Povjerenstva upućenog dužnosniku sukladno članku 10. stavku 2. ZSSI-a, 

predstavlja povredu članka 8. i članka 9. ZSSI-a. Pod točkom II. izreke dužnosniku Antonu 

Brajkoviću je za povrede odredbi ZSSI-a opisane pod točkama I. i II. izreke izrečena sankcija 

obustave isplate dijela neto mjesečne plaće u iznosu od 10.000,00 kuna, koja će trajati pet 

mjeseci i izvršit će se u pet jednakih mjesečnih obroka.  
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Očitom omaškom prilikom izrade pisane odluke, u izreci Odluke Povjerenstva Broj: 

SI-28/12 od 15. svibnja 2013. godine ispuštena je točka II. kojom se utvrđuje da istovremeno 

obnašanje dužnosti predsjednika uprave trgovačkog društva Uljanik d.d. i člana nadzornog 

odbora trgovačkog društva Uljanik Plovidba d.d. predstavlja povredu odredbe članka 14. 

stavka 1. ZSSI-a.  

Navedeno proizlazi iz obrazloženja Odluke Povjerenstva Broj: SI-28/12 od 15. svibnja 

2013., u kojem se navodi da se sankcija izriče ne samo zbog kršenja odredbi članka 8. i članka 

9. ZSSI-a, već i zbog istovremenog članstva u nadzornom odboru trgovačkog društva Uljanik 

Plovidba d.d., koje predstavlja povredu odredbe članka 14. stavka 1. ZSSI-a.  

Isto je razvidno i iz izričaja točke II. izreke Odluke broj SI-28/12 od 15. svibnja 

2013.g., u kojoj se navodi da se sankcija izreče za povrede odredbi ZSSI-a opisane pod 

točkama I. i II. izreke, no u točci II. izreke nije naveden opis povrede ZSSI-a, već se navodi 

smo izrečena sankcija.  

Slijedom navedenog, Povjerenstvo je donijelo ispravak odluke kako je navedeno u 

izreci ovoga akta. Ispravak Odluke dostavit će se dužnosniku Antonu Brajkoviću osobno te će 

se sukladno članku 39. stavku 7. ZSSI-a objaviti na Internet stranici Povjerenstva.  

 

PRESJEDNICAPOVJERENSTVA  

Dalija Orešković  

 

Pouka o pravnom lijeku:  

Temeljem članka 48. ZSSI-a, protiv odluke Povjerenstav može se pokrenuti uprsvni spor. 


