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Broj: M-205/13 

Zagreb, 4. rujna 2013. 

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

članka 30. stavka 1. podstavka 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 Mire Pribić-Vlaisavljević, zamjenice općinskog načelnika Općine 

Donji Lapac, na svojoj 24. sjednici održanoj dana 4. rujna 2013.g., daje sljedeće: 

 

MIŠLJENJE 

 

I. Dužnosnica Mira Pribić-Vlaisavljević istovremenim obnašanjem dužnosti 

zamjenice općinskog načelnika Općine Donji Lapac i direktorice u 

trgovačkom društvu Veterinarska ambulanta Donji Lapac d.d. ( u većinskom 

državnom vlasništvu), krši odredbu članka 14. stavka 1. ZSSI-a, pa je se 

upućuje da bez odgađanja poduzme odgovarajuće radnje kojima će razriješiti 

opisanu situaciju sukoba interesa. 

 

II. Dužnosnica je sukladno članku 16. stavku 1. ZSSI-a obvezna prenijeti svoja 

upravljačka prava na temelju udjela u kapitalu trgovačkog društva 

Veterinarske ambulante Donji Lapac d.d. na povjerenika, koji ne može biti 

povezana osoba iz članka 4. stavka 5. ZSSI-a. 

 

III. Uz obnašanje dužnosti zamjenice načelnika Općine Donji Lapac bez 

zasnivanja radnog odnosa, sukladno odredbama članka 13. stavak 2. ZSSI-a, 

dužnosnica može ostati u radnom odnosu u Veterinarskoj ambulanti Donji 

Lapac d.d. na poslovima terenskog veterinara. 

 

 

Obrazloženje 

               Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnijela je dužnosnica Mira Pribić-

Vlaisavljević, zamjenica općinskog načelnika Općine Donji Lapac. Dužnosnica je mišljenje 

Povjerenstva zatražila u napomeni Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika koje je dostavila 

Povjerenstvu, a koje je u knjigama ulazne pošte evidentirano pod poslovnim brojem 711-U-
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3174-PD/13 dana 8. kolovoza 2013.g. Povodom podnesenog zahtjeva otvoren je dana 21. 

kolovoza 2013.g. predmet pod brojem M-205/13. 

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

općinski načelnici i njihovi zamjenici 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 podnositeljica navodi da u Veterinarskoj ambulanti Donji 

Lapac d.d. obavlja poslove direktora i terenskog veterinara. Ambulanta je u većinskom 

državnom vlasništvu, dok podnositeljica ima 16,83 % dionica odnosno udjela u vlasništvu 

(temeljnom kapitalu) navedenog trgovačkog društva. Navodi da dužnost zamjenice općinskog 

načelnika Općine Donji Lapac obnaša bez zasnivanja radnog odnosa te od Povjerenstva traži 

mišljenje da li je dužna upravljačka prava koja proizlaze iz udjela u vlasništvu (temeljnom 

kapitalu) trgovačkog društva Veterinarska ambulanta Donji Lapac d.d., prenijeti na 

povjerenika, obzirom da predmetne dionice otplaćuje u ratama s rokom otplate 20 godina, 

počevši od 2006.g. 

Postupajući po postavljenom zahtjevu dužnosnice, Povjerenstvo je uvidom u sudski 

registar Ministarstva pravosuđa utvrdilo da je na Trgovačkom sudu u Rijeci pod matičnim 

brojem subjekta 020026551 upisano trgovačko društvo Veterinarska ambulanta Donji Lapac 

d.d., OIB: 33673990667, u kojem je kao osoba ovlaštena za zastupanje, odnosno kao 

direktorica upisana dužnosnica Mira Pribić-Vlaisavljević. 

Ovim mišljenjem dužnosnici se prije svega ukazuje na odredbu članka 14. stavka 1. 

ZSSI-a, koja onemogućava dužnosnicima da za vrijeme obnašanja javne dužnosti budu 

članovi u upravnim tijelima trgovačkih društava, kao i obavljanje poslova upravljanja u 

poslovnim subjektima. Stoga dužnosnica istovremenim obnašanjem dužnosti zamjenice 

općinskog načelnika Općine Donji Lapac i dužnosti direktorice u trgovačkom društvu 

Veterinarska ambulanta Donji Lapac d.d., krši odredbu citiranog članka, zbog čega joj je i 

ukazano da poduzme odgovarajuće mjere kojima će otkloniti ovu nezakonitu situaciju u kojoj 

se nalazi, a ovim putem se i upozorava na sankcije propisane člankom 42. ZSSI-a, koje se u 

odnosu na nju mogu primijeniti. 

Nadalje, s obzirom da podnositeljica ima 16,83% udjela u trgovačkom društvu 

Veterinarskoj ambulanti Donji Lapac d.d., istu obvezuje i članak 16. stavak 1. ZSSI-a, pa je 

stoga dužna prenijeti svoja upravljačka prava na temelju udjela u kapitalu tog trgovačkog 

društva na povjerenika, koji ne može biti povezana osoba iz članka 4. stavka 5. ZSSI-a, dakle 

bračni ili izvanbračni drug, srodnik po krvi u uspravnoj lozi, brat ili sestra, posvojitelj ili 

posvojenik, a također niti osoba koja se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano 
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može smatrati interesno povezana s dužnosnicom. Povjerenik glede ostvarivanja članskih 

prava i udjela u društvu djeluje u svoje ime, a za račun dužnosnika.   

Nastavno na prethodna utvrđenja, kako dužnosnica u Veterinarskoj ambulanti Donji 

Lapac d.d. ima više od 0,5% udjela u vlasništvu (kapitalu) trgovačkog društva, ista se 

upozorava da u obnašanju svoje dužnosti zamjenice općinskog načelnika, mora vodi računa i 

o odredbi članka 17. ZSSI-a, slijedom čega s tim trgovačkim društvom Općina Donji Lapac 

ne može stupiti u poslovni odnos, niti to trgovačko društvo smije biti član zajednice 

ponuditelja ili podisporučitelj u nekom poslovnom odnosu s tom Općinom.  

Sukladno odredbama navedenog članka, dužnosnica je također dužna 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 dužna redovito u roku od 30 dana od nastale promjene 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. Ovi podaci dostavljaju 

se Povjerenstvu na obrascu izvješća o imovinskom stanju, koji se preuzima na Internet 

stranici Povjerenstva.  

Ukazuje se dužnosnici da je Općina Donji Lapac, prema odredbama članka 13. Zakona 

o javnoj nabavi ( Narodne novine broj: 90/11 i 83/13) dužna objaviti i redovito ažurirati na 

svojim Internet stranicama popis poslovnih subjekata u odnosu na koja ne smije stupati u 

poslovni odnos. 

S druge strane će Povjerenstvo će na svojim internetskim stranicama objaviti i 

redovito ažurirati popis poslovnih subjekata koji podliježu ograničenjima poslovanja, pa tako 

i trgovačkog društva Veterinarska ambulanta Donji Lapac d.d., u kojem dužnosnica ima 

poslovne udjele.  

Razmatrajući okolnosti da je podnositeljica zaposlena u Veterinarskoj ambulanti Donji 

Lapac d.d. na radnom mjestu terenskog veterinara, a da svoju dužnost zamjenice općinskog 

načelnika obnaša bez zasnivanja radnog odnosa, dovodeći to u svezu s odredbama članka 13. 

stavka 2. ZSSI-a, Povjerenstvo utvrđuje kako nema zakonske zapreke da ona i nadalje ne 

ostane u tom radnom odnosu. 

Povjerenstvo napominje da obveze iz članaka 14., 16. i 17. ZSSI-a, kao i ostale 

odredbe ZSSI-a, obvezuju podnositeljicu, neovisno o tome što dužnost zamjenice općinskog 

načelnika obnaša volonterski.  

Ukazuje se dužnosnici 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, a sukladno članku 20. stavku 3. ZSSI-a. 
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Slijedom navedenog Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga 

akta. Mišljenje će se dostaviti dužnosnici Miri Pribić-Vlaisavljević putem dostavljene e-mail 

adrese. Mišljenje će biti objavljeno na Internet stranici Povjerenstva.  

                                                                           

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA                                                                                         

Dalija Orešković, dipl.iur. 


