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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 duţnosnice Sanje Ţuţić, zamjenice općinskog
načelnika Općine Tar-Vabriga-Torre Abrega, na svojoj 26. sjednici, održanoj 7. srpnja
2011, donijelo je sljedeće

MIŠLJENJE

1.Istodobno obnašanje duţnosti zamjenice općinskog načelnika Općine Tar- VabrigaTorre Abrega i obavljanje poslova direktorice trgovačkog društva, koje obavlja Sanja
Ţuţić, predstavlja sukob interesa u smislu čl. 14. st. 1. Zakona.
2.Duţnosnica iz toč. 1. izreke ovog mišljenja moţe, sukladno odredbi čl. 20. st. 1. i 2.
Zakona, početi obavljati poslove direktorice trgovačkog društva istekom roka od jedne
godine po prestanku obnašanja duţnosti.

Obrazloženje
Postupak davanja mišljenja pokrenut je na temelju zahtjeva dužnosnice, podnesenog 7. lipnja
2011.
Dužnosnica Sanja Žužić, uz obnašanje dužnosti zamjenice općinskog načelnika radi u banci, a
u prosincu 2010. imenovana je direktoricom trgovačkog društva Monperlon d.o.o, koje je u
cijelosti u vlasništvu Općine te pita nalazi li se prema gore navedenim okolnostima u sukobu
interesa te može li nastaviti obavljati poslove direktorice navedenog trgovačkog društva ako
podnese ostavku na dužnost zamjenice općinskog načelnika.
1.Člankom 14. st. 1. Zakona dužnosnicima je propisana beziznimna zabrana članstva u
upravnim tijelima trgovačkih društava. Stoga istodobno obnašanje dužnosti, navedenih u čl. 3.
Zakona, i obavljanje poslova člana upravnog tijela trgovačkih društava predstavlja sukob
interesa, u smislu čl. 2. st. 2. Zakona.
2.Budući da je člankom 20. st. 1. Zakona utvrĎeno da dužnosnik u roku od jedne godine
nakon prestanka dužnosti ne smije prihvatiti imenovanje ili izbor ili sklopiti ugovor kojim
stupa u radni odnos kod pravne osobe koja je za vrijeme obnašanja mandata dužnosnika bila u
poslovnom odnosu ili kad u trenutku imenovanja, izbora ili sklapanja ugovora iz svih

okolnosti konkretnog slučaja jasno proizlazi da namjerava stupiti u poslovni odnos s tijelom u
kojem je obnašao dužnost, dužnosnica može navedene poslove direktorice trgovačkog društva
započeti obavljati istekom jedne godine od prestanka obnašanja dužnosti.
U skladu s navedenim, Povjerenstvo daje mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga akta.
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