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Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), sukladno 

odredbi čl. 5. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti 

(Narodne novine, broj 163/03, 164/04, 48/05, 141/06, 60/08 i 38/09, u daljem tekstu: Zakon) 

te čl. 27. st. 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-bivšeg gradonačelnika Grada Raba, na svojoj 10. sjednici, održanoj 10. 

prosinca 2009, daje sljedeće 
 

 
 

MIŠLJENJE 
 
 

Dužnosnik-bivši gradonačelnik Grada Raba, koji obavlja poslove člana Nadzornog 
odbora trgovačkog društva „Imperijal“ d.d. Rab, ima pravo na naknadu za rad u 
navedenom Nadzornom odboru nakon isteka roka od šest mjeseci nakon pretanka 
obnašanja dužnosti gradonačelnika. 
 
 

Obrazloženje 

 

Postupak za davanje mišljenja pokrenut je na temelju prijedloga Petra Kordića, dipl. iur, šefa 

Pravne službe trgovačkog društva „Imperijal“ d.d. Rab. 

Predlagatelj navodi da je dužnosnik, bivši gradonačelnik Grada Raba, član Nadzornog odbora 

trgovačkog društva „Imperijal“ d.d. Rab, da je dužnost gradonačelnika obnašao do izbora, 

provedenih za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba u 

svibnju 2009. te da je nakon prestanka obnašanja dužnosti šest mjeseci primao naknadu plaće 

u punom iznosu. 

Pita ima li dužnosnik pravo na naknadu za obavljanje poslova člana navedenog Nadzornog 

odbora od dana prestanka obnašanja dužnosti, ili po isteku roka od šest mjeseci od dana 

prestanka obnašanja dužnosti. 

 

 

U davanju mišljenja Povjerenstvo ističe: 

Odredbom čl. 11. st. 6. Zakona utvrđeno je da dužnosnici iznimno mogu biti članovi u najviše 

dva nadzorna odbora trgovačkih društava koji su od posebnog državnog interesa. 

Odlukom o popisu trgovačkih društava od posebnog državnog interesa („Narodne novine“, 

broj 140/04 i 174/04) trgovačko društvo „Imperijal“ d.d. Rab utvrđeno je trgovačkim 

društvom od posebnog državnog interesa. 

Odredbom čl. 11. st. 6. Zakona propisano je da dužnosnik za članstvo u nadzornim odborima 

trgovačkih društava nema pravo na ikakvu naknadu, osim prava na naknadu putnih i drugih 

troškova. 



Odredbom čl. 15. Zakona utvrđeno je da obveze dužnosnika utvrđene čl. 6. i 7. Zakona i čl. 

11. st. 5. Zakona počinju danom stupanja na dužnost i traju šest mjeseci od dana prestanka 

obnašanja dužnosti. 

 

Na temelju navedenog Povjerenstvo zaključuje: 

Stavak 6. članka 11. Zakona čini sadržajnu cjelinu sa stavkom 5. istoga članka: načelna 

zabrana da dužnosnici budu članovima nadzornih odbora trgovačkih društava sadržajem je 

istovjetna i tijekom obnašanja dužnosti i tijekom šest mjeseci nakon obnašanja dužnosti.  

Iznimke od navedenog načela podrednog su značenja u odnosu na načelo, vezane su uz načelo 

i stoga su sadržajem također identične i u periodu obnašanja dužnosti i tijekom šest mjeseci 

nakon obnašanja dužnosti. 

Navedeno tumačenje u skladu je sa zakonskim načelom da niti druga dužnost, koju dužnosnik 

obnaša (čl. 9. Zakona), niti drugi poslovi od javnog interesa koje dužnosnik obavlja (čl. 11. st. 

6,7. i 8. Zakona) ne mogu biti lukrativni.  

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