
 

 

 

 

Urbroj; 711-I-30-01-M-4-10/11 

Zagreb,07.02.2011. 

 

              Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu; Povjerenstvo), 

sukladno čl.5. st. 1. i čl.17. st. 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih 

dužnosti  (Narodne novine, broj 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08, 38/09 i 92/10, u 

daljnjem tekstu: Zakon),  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 daljnjem 

tekstu: Pravilnik) u predmetu dužnosnika g. Dražena Barišića, gradonačelnika Grada 
Velike Gorice,  na svojoj 21. sjednici, održanoj 02. veljače 2011.g., donijelo je sljedeće: 

   

                                                             MIŠLJENJE  

               Dužnosnik Dražin Barišić dužan je upravljačka prava na temelju udjela u 
trgovačkom društvu Gorica Media d.o.o. prenijeti na povjerenika i to neovisno o 
činjenici što navedeno trgovačko društvo samo „formalno“ postoji bez ikakvog 
poslovanja od njegovog osnutka. 

                                                               Obrazloženje   

               Postupak za davanjem mišljenja pokrenut je temeljem prijedloga g. Dražena Barišića 

od 05.siječnja 2011.g. 

               U očitovanju, na traženje Povjerenstva, vezano za vlasništvo poslovnih udjela i 

dionica, od 05.01.2011.g., g. Barišić navodi kako je upravljačka prava za trgovačka društva 

RADIO SISAK d.o.o. i VG GRUPA d.o.o., temeljem Ugovora o prijenosu poslovnih udjela, 

prenio na povjerenike, (uz očitovanje je  priložio i 2 predmetna ugovora) no navodi kako isto 

nije učinio za trgovačko društvo Gorica Media d.o.o jer se radi o vlasništvu mrtvog poslovnog 

udjela u društvu koje samo formalno postoji, bez ikakvog poslovanja u pravnom prometu. 

Također g. Barišić navodi kako je u Izjavi od 15.02.2010.g., ovjerenoj kod javnog bilježnika 

g. Ivana Malekovića, koju je dostavio Povjerenstvu, pod kaznenom i materijalnom 

odgovornošću naveo da je  vlasnik poslovnih udjela/dionica Gorice Medie d.o.o., Radio Siska 

d.o.o. i VG GRUPA d.o.o., u kapitalu s više od 20%.  Sukladno Zakonu u javnoj nabavi i 

Zakonu o sprječavanju sukoba interesa ta 3 trgovačka društva  ne mogu stupati u poslovni 

odnos s tijelom javne vlasti u kojem dužnosnik obnaša dužnost, te jednu godinu nakon 

prestanka obnašanja dužnosti dužnosnika u tom tijelu javne vlasti. Ista izjava je bila 

objavljena na internetskim stranicama Grada kao popis subjekata s kojima Grad ne može 



sklapati ugovore o javnoj nabavi. 

 

                Dužnosnik Barišić traži mišljenje Povjerenstva, mora li prenijeti upravljačka prava 

na temelju udjela u trgovačkom društvu Gorica Media d.o.o. na povjerenika obzirom da se 

radi o vlasništvu mrtvog poslovnog udjela u društvu koje samo formalno postoji, bez ikakvog 

poslovanja u pravnom prometu. 

 

                Člankom 11. st.1. Zakona propisano je da dužnosnik koji ima 0,5% i više dionica, 

odnosno udjela u trgovačkom društvu za vrijeme obnašanja javne dužnosti mora prenijeti  

svoja upravljačka prava na temelju udjela u društvu na drugu osobu, osim na osobe iz članka 

4. ovoga Zakona, ili posebno tijelo. Ta osoba, odnosno posebno tijelo (povjerenik) djelovat će 

glede ostvarivanja članskih prava i udjela u društvu u svoje ime, a za račun dužnosnika. 

                St. 4. propisano je da trgovačko društvo u kojem dužnosnik ima 20% ili više udjela 

ili dionica, ne može stupati u poslovni odnos s tijelom javne vlasti u kojem dužnosnik obnaša 

dužnost, te jednu godinu nakon prestanka obnašanja dužnosti dužnosnika u tom tijelu javne 

vlasti. 

                Čl. 11. st. 6. Zakona propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi uprava ili 

nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno 

nadzornih odbora izvanproračunskih fondova. 

 

                Uvidom u sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj vidljivo je da 

je tvrtka Gorica Media d.o.o , osnovana 05.02.2009.g.sa sjedištem u Gradićima, Braće Radića 

6., da joj je član društva- osnivač Dražen Barišić, koji je ujedno i član uprave s funkcijom 

direktora koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.  

 

                 Dakle, neovisno o činjenici što trgovačko društvo Gorica Media d.o.o. samo 

„formalno“ postoji, bez ikakvog poslovanja, tj. bez obzira što se radi o „mrtvom poslovnom 

subjektu“, g. Barišić, kao vlasnik, direktor i jedini član uprave koji zastupa društvo 

pojedinačno i samostalno, dužan je sukladno čl. 11. st. 1. Zakona, upravljačka prava na 

temelju udjela u društvu prenijeti na drugu osobu,povjerenika, osim na osobe koje se smatraju 

s njim povezanima u smislu čl.4. Zakona.  

 

           Obzirom da je uvidom u sudski registar trgovačkih društava vidljivo kako je g. 

Barišić član uprave i direktor Gorice Medie d.o.o. što sukladno citiranom čl. 11. st .6. Zakona 

ne može biti,  poziva se  da u što kraćem roku svoje postupanje uskladi sa Zakonom. 

 

                U skladu s gore navedenim, Povjerenstvo je donijelo mišljenje kako je navedeno u 

izreci ovoga akta. 

 

                                                                  PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

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

 


