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Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), sukladno 

odredbi čl. 5. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti 

(Narodne novine, broj 163/03, 164/04, 48/05, 60/08 i 38/09, u daljem tekstu: Zakon) te čl. 28. 

st. 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 Marinka Kauzlarića, ing, općinskog načelnika Općine Fužine, na svojoj 9. 

sjednici, održanoj 29. listopada 2009, daje sljedeće 
 
 

 
MIŠLJENJE 

 
1.Prijenos prava vlasništva poslovnih udjela dužnosnika u trgovačkom društvu na svoju 
suprugu i djecu  ne predstavlja Zakonom zabranjeno djelovanje dužnosnika. 
2.Direktor turističke zajednice, njegova supruga i djeca nisu dužnosnici u smislu čl. 2. st. 
1. i 2. Zakona, niti osobe koje obnašaju javne dužnosti u smislu čl. 21,. St. 3. Zakona.   

 
 
 
 

Obrazloženje 

 

Postupak za davanje mišljenja pokrenut je na temelju zahtjeva dužnosnika, od 30. srpnja 

2009. 

Dužnosnik je vlasnik 50% poslovnih udjela u trgovačkom društvu te pita može li prenijeti 

pravo vlasništva tih udjela na svoju suprugu i djecu. 

Također pita mogu li direktor turističke zajednice, njegova supruga i dijete biti vlasnikom 

poduzeća ili obrta koje se bavi turističkom djelatnošću. 

 

1.Dajući mišljenje u pogledu mogućnosti da dužnosnik prenese pravo vlasništva na vlastitu 

suprugu i djecu, Povjerenstvo ističe: Zakon ni u kojem pogledu ne ograničava prava 

dužnosnika u pogledu vlasništva nad poslovnim udjelima i  dionicama trgovačkih društava. 

Međutim, prijenosom prava vlasništva poslovnih udjela na spomenuti način, navedeno 

trgovačko društvo i dalje predstavlja pravnu osobu, povezanu s dužnosnikom, na temelju 

činjenice da su supruga i djeca dužnosnika također osobe povezane s dužnosnikom, u smislu 

čl. 4. Zakona. 

Na temelju gore navedenog, a sukladno zauzetom pravnom stajalištu o tumačenju odredbe čl. 

11. st. 1. i 3. Zakona, a u vezi s čl. 5c Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj 

nabavi („Narodne novine“, broj 125/08), ako je dužnosnik ili povezana osoba vlasnik 

poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u kapitalu 

određenoga gospodarskog subjekta, tijelo javne vlasti u kojem dužnosnik obnaša dužnost ne 

smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s tim gospodarskim subjektom. 



 

2.Budući da osobe, navedene u dispozitivu mišljenja pod 2. nisu dužnosnici u smislu čl. 2. st. 

1. i 2. Zakona, niti osobe koje obnašaju javne dužnosti u smislu čl. 21. st. 3. Zakona,  niti 

okolnosti koje bi eventualno u sadržajnom smislu predstavljale situaciju sukoba interesa ne 

mogu se ocjenjivati situacijom sukoba interesa u smislu Zakona. 
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