
 

 

 

 

Broj: I-23-PSI-M-63-09/10 

Zagreb, 18. veljače 2010. g. 

 

                   Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu; 

Povjerenstvo), sukladno čl. 5. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih 

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

tekstu: Zakon) te članka 27. st. 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 Gašpera Gaćine, zamjenika predsjednika Hrvatske agencije za 
poštu i elektroničke komunikacije, na svojoj 11. sjednici, održanoj 17. veljače 2010.g., 

donijelo je sljedeće:  

 

                                                             MIŠLJENJE  

                   Povjerenstvo nije nadležno za davanje mišljenja o mogućem sukobu interesa 
protiv g. Gašpera Gaćine, zamjenika predsjednika Hrvatske agencije za poštu i 
elektroničke komunikacije jer imenovani nije dužnosnik u smislu Zakona o 
sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti. 

                                                             Obrazloženje  

                    Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem zahtjeva imenovanoga                   

od 25. studenoga  2009.g.  

                    Podnositelj zahtjeva, g. Gašper Gaćina, traži mišljenje Povjerenstva može li član 

vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije ujedno biti i član nadzornog 

odbora tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d. 

                    Člankom 2. propisano je tko su dužnosnici u smislu Zakona. 

                    Člankom 21. st.3. Zakona propisano je da se odredbe čl. 3.-6., 8.-11. i 14. Zakona 

na odgovarajući način primjenjuju na sve osobe koje obnašaju javne dužnosti. 

                    Članovi vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije nisu 

dužnosnici u smislu članaka 2. i čl. 21. stavka 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u 

obnašanju javnih dužnosti, stoga Povjerenstvo nije nadležno za davanje mišljenja o mogućem 

sukobu interesa. Povjerenstvo napominje da bi g. Gašper Gaćina pri obavljanju poslova od 



javnog interesa trebao postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući 

vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene mu dužnosti te da ne smije koristiti 

djelatnost od javnog interesa za osobni probitak u konkretnim dužnostima za koje je                         

tražio mišljenje Povjerenstva.  

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

izreci ovoga akta. 

 

 

                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

                                                                                     Mate Kačan, dipl. iur. 

 

 

 


