
 

 

 

 

 

Broj: I-100-PSI-M-12/10 

Zagreb, 24. svibnja 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 Ivana Glavana, prof., gradonačelnika Grada Sinja,  na svojoj 14. 

sjednici, održanoj 20. svibnja  2010.g., donijelo je sljedeće:  

 

                                                             MIŠLJENJE                      

                   Zamjenik gradonačelnika Grada Sinja može biti član nadzornog odbora 
trgovačkog društva u vlasništvu Grada ili u kojem Grad ima udio, samo ako se radi o 
trgovačkom društvu od posebnog interesa za tu jedinicu lokalne samouprave, ali bez 
prava na naknadu. 

                                                             Obrazloženje  

                    Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem prijedloga imenovanoga                 

od 15. ožujka  2010.g.  

                    Podnositelj prijedloga traži mišljenje Povjerenstva mogu li zamjenici 

gradonačelnika, koji tu dužnost obnašaju volonterski, biti članovi Nadzornog odbora 

trgovačkog društva u su/vlasništvu Grada, a ukoliko mogu,  imaju li pravo na naknadu. 

                    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. 

                    Člankom 11. st. 7. Zakona propisano je da dužnosnici koji obnašaju dužnost u 

jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave mogu biti članovi nadzornih 

odbora u trgovačkim društvima koja su u vlasništvu jedinice lokalne, odnosno područne 



(regionalne) samouprave ili u kojima te jedinice imaju udjele, a od posebnog su interesa za 

jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ali bez prava na naknadu, osim 

prava na naknadu putnih i drugih troškova. Predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno 

područne (regionalne) samouprave utvrđuje popis trgovačkih društava od posebnog interesa 

za tu jedinicu na prijedlog poglavarstva. 

 

                   Ukoliko se u predmetnom slučaju radi o nadzornom odboru trgovačkog društva u 

vlasništvu Grada Sinja ili u kojemu Grad Sinj ima udio, a od posebnog je interesa za tu 

jedinicu lokalne samouprave ( za što mora biti donesena odluka od strane gradskog vijeća ) 

zamjenik gradonačelnika može biti član tog nadzornog odbora, ali bez prava na naknadu. 

 

                   Činjenica što zamjenik gradonačelnika  dužnost obnaša volonterski, a ne 

profesionalno, nema utjecaja na njegovo članstvo u nadzornom odboru trgovačkog društva u 

vlasništvu jedinice lokalne samoupravi, a niti mu to daje mogućnost primanja naknade za isto 

članstvo.  

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

izreci ovoga akta. 

 

 

                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

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

 

 

 


