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Zagreb, 18. travnja 2011.

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, predsjednika i članova Uprave
trgovačkog društva Croatia Osiguranje d.d., na svojoj 24. sjednici, održanoj 14. travnja
2011, donijelo je sljedeće

MIŠLJENJE
1.Predsjednik i članovi Uprave trgovačkog društva Croatia Osiguranje d.d. su
dužnosnici u smislu čl. 3. toč. 31. Zakona.
2.Obavljanje poslova iz toč. 1. kao dužnosti, utvrđene čl. 3. st. 1. toč. 31. Zakona ne
predstavlja obavljanje zabranjenih poslova u upravnim tijelima i nadzornim odborima
trgovačkih društava u smislu čl. 14. st. 1. Zakona.
3.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.

Obrazloženje

Postupak za davanje mišljenja pokrenut je na temelju prijedloga dr. sc. Danka Špoljarića,
podnesenog 7. ožujka 2011.
Predlagatelj u prijedlogu navodi:
Croatia Osiguranje d.d. je trgovačko društvo čije su dionice uvrštene u prvu kotizaciju
Zagrebačke burze d.d. Hrvatski fond za privatizaciju je najznačajniji imatelj dionica toga
trgovačkog društva te je na dan 31. prosinca 2010. raspolagao s ukupno 253.961 dionicom,
odnosno s 80,28% temeljnog kapitala.
Budući da je sukladno vlasničkoj strukturi većinski imatelj dionica toga društva Hrvatski fond
za privatizaciju, a ne Republika Hrvatska, podnositelj prijedloga pita jesu li predsjednik i

članovi uprave toga društva dužnosnici u smislu čl. 3. toč. 31. Zakona, smiju li uopće
navedene osobe obavljati te poslove s obzirom na sadržaj čl. 14. st. 1. Zakona te imaju li
navedene osobe pravo obavljati poslove upravljanja u povezanim društvima.
U davanju mišljenja, Povjerenstvo ističe:
1.Člankom 58. st. 4. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, broj
145/10) propisano je da, iznimno od odredbe stavka 3. toga članka, dionice, poslovni udjeli u
trgovačkim društvima i nekretnine u vlasništvu Hrvatskog fonda za privatizaciju na dan 31.
ožujka 2011. godine postaju vlasništvo Republike Hrvatske.
2.Poslovi predsjednika i članova uprava trgovačkih društava koja su u većinskom državnom
vlasništvu predstavljaju dužnost u smislu čl. 3. st. 1. toč. 31. Zakona te stoga ne predstavljaju
zabranjene poslove u smislu čl. 14. st. 1. Zakona.
3.Poslovi upravljanja u povezanim društvima sukladno odredbama Zakona o trgovačkim
društvima, smatraju se, u smislu Zakona, integralnim dijelom poslova koji se kao dužnost
obavljaju u smislu čl. 3. st. 1. toč. 31. Zakona.
U skladu s navedenim, Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga akta.
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