
 

 

 

 

 

 

 

Urbroj: 711-I-105-01-M-9/11 

 

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 duţnosnika, članova Uprave trgovačkog društva 

HŢ Putnički prijevoz d.o.o, na svojoj 24. sjednici, održanoj 14. travnja 2011, donijelo je 

sljedeće 

 

 

MIŠLJENJE 

 

 

1.Članovi Uprave trgovačkog društva HŢ Putnički prijevoz d.o.o. nisu duţnosnici u 

smislu čl. 3. toč. 31. Zakona. 

2.Bude li to trgovačko društvo u smislu čl. 2. st. 1. toč. 1. Zakona o upravljanju 

drţavnom imovinom sklopilo ugovor o upravljanju, smatrat će se, na temelju 

odgovarajućih podataka u Registru drţavne imovine, koji vodi Agencija za upravljanje 

drţavnom imovinom, da su članovi Uprave navedenog trgovačkog društva duţnosnici u 

smislu zakona o sprječavanju sukoba interesa. 

 

 

Obrazloženje 

 

Postupak za davanje mišljenja pokrenut je na temelju prijedloga Veseljke Perković, 

podnesenog 2. ožujka 2011. 

Predlagateljica pita jesu li članovi Uprave trgovačkog društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. 

dužnosnici u smislu Zakona. 

U davanju mišljenja, Povjerenstvo ističe sljedeće: 

Zakonom o podjeli trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o. („Narodne novine“, 

broj 153/05) osnovano je trgovačko društvo HŽ Holding d.o.o. kao vladajuće društvo, na koje 

je ugovorom prenesen poslovni udio u HŽ Putničkom prijevozu d.o.o. čime je to društvo 

postalo jedini član HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. te je kao jedini osnivač upisano društvo HŽ 

Holding d.o.o.  

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.“ 

Prema izrijeci čl. 2. toč. 1. alineje 5, i druge pravne osobe (a taj pojam obuhvaća i trgovačka 

društva) čiji je osnivač Republika Hrvatska, a koje s Agencijom sklope ugovor o upravljanju 

svojom imovinom,  pripadale bi (pod uvjetom da se radi o većinskom vlasništvu) skupini 

trgovačkih društava čiji su članovi uprava dužnosnici u smislu Zakona. 

U skladu s navedenim, Povjerenstvo je dalo  mišljenje sa sadržajem, kako je navedeno u izreci 

ovoga akta. 

 

 

 

 

                                                                           PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

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

 

  

 

 

 


