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Zagreb 16. 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), na zahtjev dužnosnika Ivana Franičevića, ravnatelja Agencije za obalni linijski 

pomorski promet, za davanjem mišljenja Povjerenstva na 28. sjednici održanoj 16. 

listopada 2013. godine daje sljedeće 
 

 

MIŠLJENJE 

 

Ivan Franičević, ravnatelj Agencije za obalni linijski pomorski promet (u 

daljnjem tekstu: AZOLPP), dužnosnik je u smislu ZSSI-a na temelju članka 3.stavka 1. 

podstavka 35. navedenog Zakona, te je stoga obvezan postupati sukladno njegovim 

odredbama. 

Obrazloženje 

         Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je Ivan Franičević, ravnatelj 

Agencije za obalni linijski pomorski promet. U knjigama ulazne pošte zahtjev je evidentiran 

pod poslovnim brojem 711-U-3930-M-286/13, dana 10. listopada 2013. godine, povodom 

kojeg se vodi predmet pod poslovnim brojem M-286/13. 

Člankom 6. stavkom 1. i stavkom 2. ZSSI, 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 predmetnom zahtjevu podnositelj navodi da u članku 3. ZSSI-a ravnatelj Agencije 

za obalni linijski pomorski promet nije izričito naveden kao dužnosnik u smislu navedenog 

zakona. S obzirom na navedeno, podnositelj od Povjerenstva mišljenje da li je ravnatelj 

AZOLPP dužnosnik u smislu ZSSI-a. 

Člankom 3. ZSSI-a propisano je tko se smatra dužnosnikom u smislu navedenog 

zakona. Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 35. ZSSI-a propisano je da su dužnosnici u 

smislu navedenog Zakona, ravnatelji agencija i direkcija Vlade Republike Hrvatske te 

ravnatelji zavoda koje imenuje Vlada Republike Hrvatske. 
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Uvidom u podatke objavljene na Internet stranici AZOLPP (www.agencija-zolpp.hr) 

Povjerenstvo je utvrdilo da je Agencija samostalna pravna osoba osnovana 1. listopada 2006. 

godine odlukom Vlade Republike Hrvatske, na temelju Zakona o prijevozu u linijskom i 

povremenom obalnom pomorskom prometu, kojeg je Hrvatski sabor donio 10. ožujka 2006. 

godine. Cilj osnivanja Agencije je stvaranje glavnog regulatornog tijela Republike Hrvatske o 

svim pitanjima linijskog putničkoga prometa na Jadranu. 

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu 

(„Narodne novine“, broj: 33/06., 38/09., 87/09., 18/11., 80/13.,) u članku 4. stavku 1. 

podstavku 6. definira AZOLPP kao neprofitnu pravnu osobu čija je djelatnost obavljanje 

poslova u vezi s davanjem koncesija za obavljanje javnog prijevoza na državnim linijama i 

obavljanje drugih poslova iz članka 17. navedenog Zakona. Člankom 17. propisano je da 

Agencija vezano za davanje koncesije obavlja: pripremne radnje za davanje koncesije, 

provodi postupke za davanje koncesije, donosi odluke o davanju koncesije, potpisuje ugovore 

o koncesiji, daje suglasnosti na prijenos ugovora o koncesiji, daje odobrenja za zamjenski 

brod, utvrđuje najviši iznos cijena usluga javnog prijevoza na državnim linijama; zatim daje 

prethodne suglasnosti na odluke o županijskim, međužupanijskim i lokalnim linijama, daje 

prethodne suglasnosti o povećanoj učestalosti prijevoza, obavlja poslove utvrđivanja, 

objedinjava i objavljivanja redova plovidbe, obavlja poslove uspostave i upravljanja 

informatičkim sustavom javnog obalnog linijskog pomorskog prometa, nadziranja odluka i 

ugovora o koncesiji u odnosu na potpore i plaćanje naknade za koncesije za državne te druge 

poslove određene Zakonom.  

U članku 15. stavku 2. gore navedenog Zakona navodi se da je osnivač AZOLPP 

Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.  

Tijela AZOLPP su Upravno vijeće i ravnatelj. Ravnatelja Agencije imenuje i 

razrješava Upravno vijeće (koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog 

ministra) uz suglasnost ministra, na vrijeme od četiri godine. Ravnatelj vodi poslovanje 

Agencije. Ovlasti ravnatelja utvrđuju se Statutom Agencije, kojeg donosi Upravno vijeće uz 

suglasnost Vlade Republike Hrvatske.  

Zakon o prijevozu u linijskom obalnom prometu propisuje da se sredstva za osnivanje 

i početak rada Agencije osiguravaju iz državnog proračuna. Sredstva za obavljanje djelatnosti 

osiguravaju se iz dijela naknade od koncesija na državnim linijama, iz državnog proračuna te 

iz vlastitih prihoda Agencije koji se upućuju u državni proračun i troše sukladno odredbama 

Zakona o proračunu. Ako u obavljanju svoje djelatnosti Agencija ostvari dobit, odluku o 

raspolaganju s dobiti, kao i način snošenja gubitka, donosi Vlada Republike Hrvatske, na 

prijedlog Upravnog vijeća Agencije. Za obveze Agencije solidarno i neograničeno odgovara 

Republika Hrvatska. 

Na temelju gore navedenog Povjerenstvo utvrđuje da je AZOLPP agencija Vlade 

Republike Hrvatske te je stoga ravnatelj ove Agencije dužnosnik u smislu članka 3. stavka 1. 

podstavka 35. ZSSI-a. 

http://www.agencija-zolpp.hr/


Republika Hrvatska, Ul. Kneza Mutimira 5, 10 000 Zagreb, Tel: ++385/1/5559 527, Fax: ++ 385/1/5559 407 

www.sukobinteresa.hr , e-mail: info@sukobinteresa.hr, OIB   60383416394  

 

Povjerenstvo ističe da prilikom razmatranja da li je ravnatelj AZOLPP dužnosnik u 

smislu ZSSI-a uzelo u obzir i djelokrug rada i nadležnost Agencije te poslove koje obavlja 

njezin ravnatelj. Naime, AZOLPP je osnovana kao glavno regulatorno tijelo u pitanjima koji 

su od općeg društvenog interesa (dodjela koncesija na svim državnim linijama u javnom 

obalnom pomorskom prometu na Jadranu te nadzor nad korištenjem sredstava koji se iz 

proračuna Republike Hrvatske izdvajaju za održavanje pomorskih veza otoka s kopnom), koje 

se financira dijelom iz državnog proračuna. Vlada Republike Hrvatske imenuje članove 

Upravnog vijeća, daje suglasnost za donošenje i izmjene Statuta Agencije, odlučuje o 

raspolaganju s dobiti i snošenju gubitka i dr. Na temelju navedenog Povjerenstvo smatra da  

predmetna Agencija obavlja djelatnosti od osobitog javnog interesa, te da ima regulatorne 

javne ovlasti, stoga dužnost ravnatelja Agencije, predstavlja javnu dužnost u smislu ZSSI-a.  

Dodatni argument koji upućuje na tumačenje da dužnost ravnatelja predmetne 

Agencije predstavlja dužnost koja spada u doseg primjene ZSSI-a, je činjenica da se ravnatelj 

AZOLPP imenuje na mandat od četiri godine te da svoju funkciju obnaša profesionalno, 

odnosno za istu prima plaću za koju se sredstva osiguravaju u državnom proračunu. 

Člancima 8. i 9. ZSSI-a, propisana je obveza dužnosnika da Povjerenstvu podnesi 

izvješća o imovinskom stanju te se upućuje dužnosnik Ivan Franičević na postupanje 

sukladno odredbama navedenih članaka. Obveza dužnosnika ispunjava se pravilnim 

ispunjavanjem obrasca izviješća o imovinskom stanju koji se preuzima sa Internet stranice 

Povjerenstva. Na isti način dužnosnik izvještava Povjerenstvo i o svim bitnim promjenama 

imovinskog stanja. 

Povjerenstvo ujedno dužnosniku ukazuje da sukladno članku 20. stavku 3. ZSSI-a 

obveze koje za dužnosnika proizlaze iz članaka 7., 8., 9., 14. i 17. zakona počinju danom 

stupanja na dužnost i traju dvanaest mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti. 

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

akta. Ovo mišljenje dostavit će se podnositelju zahtjeva Ivanu Franičeviću putem dostavljene 

e-mail adrese te će biti objavljeno na Internet stranici Povjerenstva. 

           

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA                                                                                         

           Dalija Orešković, dipl.iur. 

 

 


