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Zagreb, 26. svibnja 2011.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), sukladno
odredbi članka 6. stavak 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj
26/11,  u  daljem tekstu:  Zakon)  te  članka  27.  stavak.  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,  predsjednika  i  članova
Uprave Hrvatske poštanske banke d.d.,  na svojoj 25. sjednici, održanoj 19. svibnja 2011,
donijelo je sljedeće

MIŠLJENJE

1.Trgovačko društvo Hrvatska poštanska banka d.d. je trgovačko društvo koje je u većinskom
državnom vlasništvu te su predsjednik i članovi Uprave toga trgovačkog društva dužnosnici u
smislu čl. 3. st. 1. toč. 31. Zakona.

2.Poslovi upravljanja koje obavljaju dužnosnici trgovačkih društava u povezanim društvima
(čl.  473.  Zakona o trgovačkim društvima;  „Narodne novine“,  broj  111/93,  34/99,  121/99,
52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima
ne  predstavljaju  zabranjene  poslove  članstva  u  upravnim  tijelima  i  nadzornim  odborima
trgovačkih društava u smislu čl. 14. st. 1. Zakona.

3.Članovi uprave trgovačkih društava kojima je jedini osnivač Hrvatska poštanska banka d.d.
nisu dužnosnici u smislu čl. 3. toč. 31. Zakona.
Budu li ta trgovačka društva u smislu čl.  2. st.  1. toč.  1. Zakona o upravljanju državnom
imovinom sklopila ugovor o upravljanju za tu imovinu s Agencijom za upravljanje državnom
imovinom, smatrat će se, na temelju odgovarajućih podataka u Registru državne imovine, koji
vodi  Agencija  za  upravljanje  državnom  imovinom,  da  su  predsjednici  i  članovi  uprava
navedenih trgovačkih društava dužnosnici u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Obrazloženje

Postupak  za  davanje  mišljenja  pokrenut  je  na  temelju  prijedloga  Snježane  Rajaković
Vignjević,  direktorice  Ureda  za  usklađivanje  poslova  Hrvatske  poštanske  banke  d.d. na
temelju prijedloga, podnesenog 12. travnja 2011.
Podnositeljica prijedloga pita:
1.Jesu li  predsjednik i  članovi Uprave Hrvatske poštanske banke d.d. dužnosnici u smislu



zakona?
2.Pod uvjetom da jesu, mogu li (u kontekstu čl. 14. st. 1. Zakona) biti članovima nadzornih
odbora trgovačkih društva kojima je jedini osnivač Hrvatska poštanska banka d.d.?
3.Jesu  li  članovi  uprave  trgovačkih  društava  kojima je  jedini  osnivač  Hrvatska poštanska
banka dužnosnici u smislu Zakona?
1.Mišljenje da su predsjednik i članovi Uprave Hrvatske poštanske banke d.d. dužnosnici u
smislu Zakona daje se na temelju aktualnih podataka o vlasničkoj strukturi toga trgovačkog
društva: 
1.22,3820% -Republika Hrvatska; 
2.29,0790% -Republika  Hrvatska  (od  31.  ožujka  2011.,  na  temelju  odredbe  čl.  58.  st.  4.
Zakona o upravljanju državnom imovinom(„Narodne novine“, broj 145/10));
3.20,1773% -Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (na temelju odredbe čl. 2. toč. 1. al. 3.
Zakona o upravljanju državnom imovinom (državnu imovinu čine dionice i poslovni udjeli u
trgovačkim društvima čiji je imatelj Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje).
U skladu s time, državni udjel u vlasništvu trgovačkog društva Hrvatska poštanska banka d.d.
je 71,6383%.
2.U  pogledu  dijela  mišljenja  Povjerenstva,  koje  se  odnosi  na  poslove  upravljanja  koje
obavljaju  dužnosnici  trgovačkih  društava  u  povezanim  društvima  (čl.  473.  Zakona  o
trgovačkim društvima; „Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07,
146/08, 137/09), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Povjerenstvo smatra
kako ti poslovi ne predstavljaju zabranjene poslove članstva u upravnim tijelima i nadzornim
odborima trgovačkih društava u smislu čl. 14. st. 1. Zakona, budući da se društvima, smatraju,
u smislu Zakona, integralnim dijelom poslova koji se kao dužnost obavljaju u smislu čl. 3. st.
1. toč. 31. Zakona (sukladno mišljenju donesenom na 24. sjednici Povjerenstva, 14. travnja
2011., mišljenje broj 12/11, članovi Uprave trgovačkog društva Croatia Osiguranje d.d.).
3.Sadržaj mišljenja, navedenog u toč. 3. dispozitiva ovog akta, zasniva se na sadržaju čl. 2. st.
1. toč. 1. Zakona o upravljanju državnom imovinom, navedenom u izreci ovog akta pod 3.

                                                                           PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

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


