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Broj: M-116/13 

Zagreb, 12. lipnja 2013.g. 

 

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

temelju članka 30. stavak 1., podstavak 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 dužnosnice Marine Medarić, zamjenice župana Primorsko – 

goranske županije,  na svojoj 17. sjednici, održanoj 12. lipnja 2013. daje sljedeće  

 

 

MIŠLJENJE  

 

Istodobno obnašanje dužnosti zamjenice župana Primorsko – goranske županije i 

dužnosti člana nadzornog odbora u Jadroliniji, društvu s vlastitom pravnom osobnošću 

za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta, predstavlja povredu članka 14. stavka 1. 

ZSSI-a.  

 

Obrazloženje  

 

Povjerenstvo je zaprimilo zahtjev dužnosnice Marine Medarić, zamjenice župana 

Primorsko – goranske županije za davanjem mišljenja Povjerenstva koji je u knjigama ulazne 

pošte zaveden pod poslovnim brojem 711-U-1091-M-116/13, dana 11. lipnja 2013., povodom 

kojeg se vodi predmet broj M-116/13. 

 

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 42. ZSSI-a propisano je da su župani i njihovi 

zamjenici dužnosnici u smislu odredbi navedenog Zakona. Članak 6. stavak 1. ZSSI-a 

propisuje da u slučaju dvojbe je li neko ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti, 

dužnosnici moraju zatražiti mišljenje Povjerenstva. Članak 6. stavak 2. ZSSI-a propisuje da će 

Povjerenstvo najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva dati obrazloženo 

mišljenje na zahtjev dužnosnika. 

 

U predmetnom zahtjevu dužnosnica Marina Medarić navodi da je na dužnost 

zamjenice župana Primorsko – goranske županije stupila dana 03. lipnja 2013.g., te da pored 

ove dužnosti obnaša i dužnost člana nadzornog odbora u društvu Jadrolinija, Rijeka. Od 

Povjerenstva traži mišljenje da li je istodobno obnašanje navedenih dužnosti sukladno 

odredbama ZSSI-a.  

 

Uvidom u podatke sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci, utvrđeno je da je pod 

matičnim brojem subjekta 040036881 upisana Jadrolinija, društvo za linijski pomorski 

prijevoz putnika i tereta, kao druga pravna osoba za koju je upis propisan zakonom. Osnivač, 

odnosno član navedenog društva je Republika Hrvatska. Također je uvidom u podatke iz 

sudskog registra utvrđeno da je dužnosnica Marina Medarić upisana kao član nadzornog 

odbora u navedenoj pravnoj osobi. 
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Člankom 1. Zakona o Jadrolinji, Rijeka („Narodne novine“ broj 11/96.) promijenjen je 

ustroj javnog poduzeća Jadrolinija p.o. Rijeka osnovanog Zakonom o osnivanju Javnog 

poduzeća "Jadrolinija" p.o. Rijeka ("Narodne novine", br. 27/91.) u društvo s vlastitom 

pravnom osobnošću na koje se primjenjuju propisi koji vrijede za društva s ograničenom 

odgovornošću.  

Zakonom o Jadroliniji propisano je da je osnovni predmet poslovanja navedenog 

društva linijski (redovni) pomorski prijevoz putnika i tereta a osnovna zadaća, osiguranje 

trajnog i nesmetanog obavljanja linijskog (redovnog) pomorskog prijevoza putnika i tereta u 

teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama te provedba politike razvoja linijskog 

pomorskog prijevoza, koju kao dio strategije i politike gospodarskog razvoja Republike 

Hrvatske utvrđuje Sabor Republike Hrvatske.  

 

Sukladno članku 13. stavku 5. Zakona o Jadroliniji, članovima nadzornog odbora 

pripada primjerena naknada za obavljanje njihovih dužnosti čiju visinu određuje skupština 

društva. 

 

Člankom 14. stavkom 1. ZSSI-a, propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi 

upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno 

nadzornih odbora izvanproračunskih fondova niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim 

subjektima. 

 

Slijedom navedenog, istodobno obnašanje dužnosti zamjenice župana Primorsko – 

goranske županije i dužnosti člana nadzornog odbora u društvu Jadrolinija, Rijeka, obzirom 

da se na navedeno društvo primjenjuju propisi koji vrijede za društva s ograničenom 

odgovornošću, čime je navedeno društvo izjednačeno s trgovačkim društvima u smislu članka 

14. stavka 1. ZSSI-a, nije sukladno odredbama ZSSI-a.  

 

Člankom 6. stavkom 4. ZSSI-a, propisano je da je dužnosnik nakon izbora ili 

imenovanja na javnu dužnost dužan urediti svoje privatne poslove kako bi spriječio 

predvidljivi sukob interesa, a ako se takav sukob pojavi dužnosnik je dužan razriješiti ga tako 

da zaštiti javni interes, stoga se dužnosnica Marina Medarić poziva da bez odgode razriješi 

opisanu situaciju obnašanja nespojivih dužnosti. 

 

Ovo mišljenje dostavit će se dužnosnici Marini Medarić putem e-mail adrese i/ili fax-a 

Primorsko – goranske županije, te se time smatra da je dostava mišljenja dužnosnici uredno 

izvršena.  

Mišljenje će biti objavljeno na Internet stranici Povjerenstva. 

      PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

              Dalija Orešković, dipl. iur. 


