
 

 

 

 

 

 

Urbroj: 711-I-231-01-M-16/11 

Zagreb, 4. listopada  2011.g. 

 

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), sukladno 
odredbi čl.30. st.1. al.2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 
26/11, u daljem tekstu: Zakon) te čl.27. st.1. i 2.  Pravilnika Povjerenstva za odlučivanje o 
sukobu interesa o unutarnjem ustroju i postupku („Narodne novine“, broj 86/05 i 123/09, u 
daljem tekstu: Pravilnik), u predmetu dužnosnika Edija Štifanića, gradonačelnika Grada 
Poreča, na svojoj 27. sjednici, održanoj 29. rujna 2011g., donijelo je sljedeće 

 
 

MIŠLJENJE 
 
1.Stupanjem na snagu Zakona o sprječavanju sukoba interesa, od dana 10. ožujka 
2011., postoji obveza predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, da u pogledu trgovačkih društava u kojima dužnosnici obavljaju poslove 
članova nadzornih odbora, pokrenu postupak izbora novih članova nadzornih odbora 
trgovačkih društava. 
 
2. Povjerenstvo nije nadležno za davanje mišljenja o načinu provođenja postupka 
izbora novih članova nadzornih odbora trgovačkih društava iz toč. 1. izreke ovog 
mišljenja. 
 

 

Obrazloženje 

 

Postupak za davanje mišljenja pokrenut je na temelju zahtjeva dužnosnika, podnesenog 16. 
ožujka 2011.g. 

 

Dužnosnik traži mišljenje o sljedećem: 

-do kada moraju biti imenovani članovi nadzornih odbora trgovačkih društava od posebnog 
interesa jedinice lokalne samouprave, odnosno do kada te poslove smiju obavljati 
gradonačelnici i zamjenici gradonačelnika; 

-kako postupiti ako dužnosnici moraju te poslove napustiti bez odlaganja u smislu redovitog 
funkcioniranja nadzornog odbora i cijelog trgovačkog društva; 

-kako postupiti prilikom imenovanja članova nadzornih odbora trgovačkih društava koji su u 
suvlasništvu petnaestak gradova i općina, u smislu jedinstvenog provođenja natječaja, 
odnosno mora li postojati jedinstveni prijedlog svih suvlasnika trgovačkog društva, je li 
dovoljna većina glasova ili je potrebna jednoglasnost svih osnivača za imenovanje članova 
nadzornih odbora te kao iz gornjih ili drugih razloga bude otežana primjena Zakona smiju li 
do okončanja postupka navedeni dužnosnici i dalje biti članovi nadzornih odbora; 

 

Ad 1. Sukladno članku 15.st.3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa 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, na temelju prethodno provedenog javnog natječaja. 

 

Prema stavku 4. navedenog članka način provedbe javnog natječaja i uvjete za članove 
upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima jedinica lokalne, odnosno 
područne (regionalne) samouprave ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva) 
propisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave.  

 

Dana 10. ožujka 2011. na snagu je stupio novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa.  

U prijelaznim i završnim odredbama Zakona nema odredbe o roku u kojem su tijela javne 
vlasti dužna provesti i okončati postupak izbora novih članova nadzornih odbora trgovačkih 
društava od posebnog interesa. 

 

Ad 2. Na svojoj 25. sjednici, održanoj 19. svibnja 2011., Povjerenstvo za odlučivanje o 
sukobu interesa je donijelo  zaključak o zauzimanju stajališta u tumačenju odredbe čl. 15. st. 
3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11) na način da 
materija kojom se regulira postupak izbora članova upravnih tijela i nadzornih odbora 
trgovačkih društava u kojima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave 
ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva) ne predstavlja materiju prava 
sprječavanja sukoba interesa za koju je nadležno ovo Povjerenstvo, već materiju za koju je 
nadležno Ministarstvo uprave. 

 

U skladu s navedenim, Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga akta. 

 

 

 

                                                                           PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

                                                                                 Mate Kačan, dipl. iur., v.r. 

 

 

 

 

 


