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Zagreb, 28. lipnja 2013. 

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 dužnosnika Rikarda Staraj, zamjenika općinskog načelnika Općine 

Mošćenička Draga, na svojoj 19. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2013.g., daje sljedeće: 

MIŠLJENJE 

I. Obveze koje za dužnosnika proizlaze iz ZSSI-a, podjednako se primjenjuju 

neovisno o tome da li dužnosnik javnu dužnost obnaša profesionalno ili kao 

volonter. 

 

II. Dužnosnik Rikardo Staraj zamjenik općinskog načelnika Općine Mošćenička 

Draga, koji navedenu javnu dužnost obnaša kao volonter, povodom udjela u 

vlasništvu (kapitalu) trgovačkih društava, obvezan je postupati sukladno 

članku 14. stavak 1. ZSSI-a, članku 16. stavak 1. i članku 17. ZSSI-a.  

 

Obrazloženje 

               Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je Rikardo Staraj, zamjenik 

općinskog načelnika Općine Mošćenička Draga. U knjigama ulazne pošte zahtjev je 

evidentiran pod poslovnim brojem 711-U-1186-M-120/13, dana 14. lipnja 2013.g., povodom 

kojeg se vodi predmet broj M-120/13. 

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 43. ZSSI-a, propisano je da su zamjenici 

općinskih načelnika 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 predmetnom zahtjevu, dužnosnik traži mišljenje Povjerenstva da li postoji razlika 

između dužnosnika koji javnu dužnost obnašaju profesionalno i onih koji javnu dužnost 

obnašaju kao volonteri u odnosu na pravna pravila ZSSI-a koja su propisana u odnosu na 

udjele dužnosnika u vlasništvu (kapitalu) trgovačkih društava. Dužnosnik navodi da ima 

udjele u vlasništvu (kapitalu) dva trgovačka društva. 
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Člankom 14. stavkom 1. ZSSI-a, propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi 

upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, niti obavljati poslove upravljanja u 

poslovnim subjektima. 

Člankom 16. stavak 1. ZSSI-a, propisano je da dužnosnik koji ima 0,5% i više dionica, 

odnosno udjela u vlasništvu (kapitalu) trgovačkog društva za vrijeme obnašanja javne 

dužnosti mora prenijeti svoja upravljačka prava na temelju udjela u kapitalu društva na drugu 

osobu, osim na povezane osobe ili na posebno tijelo, odnosno na povjerenika koji će glede 

ostvarivanja članskih prava i udjela u društvu djelovati u svoje ime, a za račun dužnosnika. 

Člankom 17. ZSSI-a, propisano je da poslovni subjekt u kojem dužnosnik ima 0,5% ili 

više udjela u vlasništvu (kapitalu) trgovačkog društva ne može stupiti u poslovni odnos s 

tijelom javne vlasti u kojem dužnosnik obnaša dužnost niti smije biti član zajednice 

ponuditelja ili podisporučitelj u tom poslovnom odnosu. 

Dužnosnik je dužan u roku od 30 dana od stupanja na dužnost izvijestiti Povjerenstvo 

o nazivu, osobnom identifikacijskom broju i sjedištu poslovnih subjekata u kojima ima 0,5 % 

ili više udjela u vlasništvu (kapitalu) trgovačkih društava, te je dužan redovito izvještavati 

Povjerenstvo o svim nastalim promjenama podataka o poslovnim subjektima s kojima tijelo 

javne vlasti u kojem obnaša dužnost ne smije stupati u poslovni odnos, i to u roku od 30 dana 

od nastale promjene. Ove podatke dužnosnik Povjerenstvu dostavlja u obrascu izvješća o 

imovinskom stanju kojeg preuzima na Internet stranici Povjerenstva.  

Povjerenstvo će na svojim internetskim stranicama objaviti i redovito ažurirati popis 

poslovnih subjekata koji podliježu ograničenjima poslovanja. 

Ukazuje se dužnosniku da je tijelo javne vlasti u kojem obnaša dužnost odnosno 

Općina Mošćenička Draga, dužna objaviti i redovito ažurirati na svojim Internet stranicama 

popis poslovnih subjekata u odnosu na koja ne smije stupati u poslovni odnos. 

Ukazuje se dužnosniku da obveze koje proizlaze iz članka 14. i članka 17. ZSSI-a, 

počinju danom stupanja na dužnost i traju 12 mjeseci od dana prestanka obnašanja javne 

dužnosti. 

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

akta. Mišljenje će se dostaviti dužnosniku Rikardu Staraju putem dostavljene e-mail adrese,  

te se time smatra da je dostava ovog mišljenja uredno izvršena. Mišljenje će biti objavljeno na 

Internet stranici Povjerenstva.                                                                            

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA                                                                                        

Dalija Orešković, dipl.iur. 


