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Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), na temelju članka 

30. stavak 1. podstavak 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11, 

12/12, Odluke Ustavnog suda 126/12, i 48/13 – pročišćeni tekst Zakona,  u daljnjem tekstu: ZSSI), u 

predmetu Duška Dragičevića, direktora trgovačkog društva Pag d.o.o., na svojoj 13. sjednici, 

održanoj 08. svibnja 2013.g., donosi  sljedeće 

 

ZAKLJUČAK 

 

Obustavlja se postupak donošenja mišljenja Povjerenstva. 

 

Obrazloženje 

 

  Povjerenstvo je zaprimilo zahtjev Duška Dragičevića za donošenjem mišljenja Povjerenstva 

koji je u knjigama ulazne pošte zaveden pod poslovnim brojem 711-U-24-01-M-1/12 dana 09. siječnja 

2012.g. Povodom ovog zahtjeva vodi se predmet broj M-1/12. 

 

  Člankom 6. ZSSI-a propisana je obveza dužnosnika da u slučaju dvojbe je li neko ponašanje 

u skladu s načelima jaavnih dužnosti, zatraže mišljenje Povjerenstva, kao i obveza Povjerenstva da 

najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva dužnosnika, donese obrazloženo mišljenje.   

 

  Člankom 39. stavak 2. ZSSI-a propisano je da Povjerenstvo obvezno pokreće postupak iz 

svoje nadležnosti na osobni zahtjev dužnosnika. Člankom 3. stavak 1. podstavak 41. ZSSI-a propisano 

je da su predsjednici i članovi uprava trgovačkih društava koja su u većinskom državnom vlasništvu 

dužnosnici u smislu navedenog zakona, slijedom je direktor trgovačkog društva Komunalno društvo 

Pag d.d., dužnosnik koji je u smislu odredbi ZSSI-a ovlašten zatražiti mišljenje Povjerentva.  

 

  U bitnom, u zahtjevu za donošenjem mišljenja, od Povjerenstva se traži tumačenje o trajanju 

mandata članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave imaju dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu) trgovačkog društva, 

a obzirom da je člankom 15. stavak 2. ZSSI-a propisano da  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. 

 

  Povjerenstvo u razdoblju od primitka predmetnog zahtjeva za donošenjem mišljenja pa do 

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

dana 11.02.2013.g., nije djelovalo, stoga je ovo Povjerenstvo zbog proteka roka iz članka 6. stavak 2. 

ZSSI-a upitalo podnositelja zahtjeva da li ostaje kod podnesenog zahtjeva. 

 

  Dopisom zaprimljenom u Povjerenstvu u knjigama ulazne pošte pod brojem 711-U-781-M-

1/12/13 dana 07. svibnja 2013.g., podnositelj zahtjeva čitovao se Povjerenstvu da odustaje od 

podnesenog zahtjeva za donošenjem mišljenja. 



                                                 

 

 

                                                                   
                  REPUBLIKA  HRVATSKA 

                  Povjerenstvo za odlučivanje  

                          o sukobu interesa 

 

 

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

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

 

  Slijedom navedenog, Povjerenstvo je donijelo mišljenje kako je navedeno u izreci 

 ovoga akta. 

 

  Povjerenstvo ukratko ukazuje da se na način izbora i imenovanja, početak mandata, trajanje i 

prestanak mandata člana upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava primjenjuju odredbe 

Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/3, 107/07, 

146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 144/12), te da odredbe članka 15. ZSSI-a definiraju samo pravo 

ponošenja prijedloga osoba koje bi mogle biti imenovane u upravna tijela i nadzorne odobre, kao 

jedno od upravljačkih prava koje proizlazi iz udjela u vlasništvu (kapitalu) trgovačkog društva. Do 

izbora odnosno imenovanja novih članova upravnih tijela i nadzornih odbora sukladno članku 15. 

stavak 2. ZSSI-a, odnosno do prestanka mandata sukladno odredbama Zakona o trgovačkim 

društvima, članovi upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima jedinica lokalne 

odnosno područne (regionalne) samouprave ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu) društva, 

nastavljaju sa svojim radom.   

 

 

                                                                      PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

 

                                                                              Dalija Orešković, dipl. iur. 

 

 

  

 

 

 

 

 


