
 

 

 

 

 

 

 

Urbroj: 711-I-108-01-M-23/11 

 

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 Hrvatskog mirovinskog investicijskog društva d.o.o, na svojoj 24. 

sjednici, održanoj 14. travnja 2011, donijelo je sljedeće 

 

 

 

MIŠLJENJE 

 

 

1.Članovi Uprave Hrvatskog mirovinskog investicijskog društva d.o.o. za upravljanje 

investicijskim fondovima su dužnosnici u smislu čl. 3. toč. 31. Zakona. 

2.Navedeni dužnosnici mogu obavljati poslove dužnosti člana Uprave Hrvatskog 

mirovinskog investicijskog društva d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, 

budući da sadržaj toga posla, prema čl. 3. toč. 31. Zakona, predstavlja dužnost u smislu 

Zakona, te se na takve dužnosnike ne odnosi zabrana, navedena u čl. 14. st. 1. Zakona. 

 

 

 

Obrazloženje 

 

Postupak za davanje mišljenja pokrenut je na temelju prijedloga mr. sc. Miljenka Javorovića, 

podnesenog 25. ožujka 2011. 

Podnositelj pita je li Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. trgovačko društvo na 

koje se odnosi Zakon o sprječavanju sukoba interesa te, sukladno tome, jesu li članovi Uprave 

toga društva dužnosnici u smislu Zakona. 

Uz navedeno, podnositelj pita smiju li članovi Uprave navedenog društva uopće obavljati svoj 

posao u tom društvu, s obzirom na odredbu čl. 14. st. 1. Zakona, koja propisuje da 

„dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, 

upravnih vijeća ustanova, odnosno nadzornih odbora izvanproračunskih fondova, niti 

obavljati poslove upravljanja u poslovnim subjektima…“ 

 



U davanju mišljenja Povjerenstvo ističe: 

Člankom 3. st. 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa propisano je da su dužnosnici u 

smislu Zakona i predsjednici i članovi uprava trgovačkih društava u većinskom državnom 

vlasništvu. 

1.siječnja 2011. stupio je na snagu Zakon o upravljanju državnom imovinom („Narodne 

novine“, broj 145/10). 

Člankom 2. st. 1. toč. 1. toga zakona utvrĎen je pojam državne imovine na sljedeći način: 

„1. Državna imovina su: 

– dionice i poslovni udjeli u trgovačkim društvima čiji je imatelj Republika Hrvatska, 

– nekretnine čiji je vlasnik Republika Hrvatska, osim onih nekretnina čije je upravljanje i 

raspolaganje ureĎeno posebnim zakonom, 

– dionice i poslovni udjeli u trgovačkim društvima čiji je imatelj Hrvatski zavod za mirovinsko 

osiguranje, 

– dionice i poslovni udjeli u trgovačkim društvima čiji je imatelj Državna agencija za 

osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, a koje je stekla u postupku sanacije i privatizacije 

banaka, 

– dionice i poslovni udjeli u trgovačkim društvima, te nekretnine čiji su imatelji, odnosno 

vlasnici zavodi i druge pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska, a koji s Agencijom 

sklope ugovor o upravljanju za tu imovinu, i 

–druga imovina kojom Agencija upravlja na temelju posebnih propisa.“ 

 

Jedini osnivač Hrvatskog mirovinskog investicijskog društva d.o.o. za upravljanje 

investicijskim fondovima te imatelj udjela navedenog trgovačkog društva je Hrvatski zavod 

za mirovinsko osiguranje. 

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

 

 

 

 

 

                                                                           PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

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

 

 

 


