
 

 

 

 

Broj: I-434-PSI-M-40/09 

Zagreb, 12. studenoga 2009. 

 

                   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 TRGO-KOM d.o.o., za komunalne djelatnosti iz Velikog 
Trgovišća, zastupanom po direktoru Branku Ljubiću, na svojoj 9. sjednici, održanoj 29. 

listopada 2009.g., donijelo je sljedeće  

 

                                                             MIŠLJENJE  

                   Općinski vijećnik kao javni dužnosnik ne može obavljati i djelatnost v.d. 
direktora trgovačkog društva u vlasništvu općine, sukladno čl. 11. st. 5. Zakona . 

 

                                                             Obrazloženje  

                   Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem zahtjeva od 09. rujna 2009.g.  

                   Podnositelj prijedloga postavio je Povjerenstvu upit može li kao općinski vijećnik 

obavljati i djelatnost v.d. direktora trgovačkog poduzeća u vlasništvu općine. U obrazloženju 

zahtjeva navodi kako Zakon nigdje ne propisuje da se dužnosnicima smatraju članovi 

općinskog vijeća već samo načelnici, gradonačelnici i župani pa bi slijedom toga uz dužnost 

općinskog vijećnika mogao obavljati i djelatnost v.d. direktora trgovačkog društva.   

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

                   Čl. 11. st. 5. i  st. 6. Zakona  propisano da dužnosnici ne mogu biti članovi uprava 

ili nadzornih odbora društava, osim iznimno članovi u najviše 2 nadzorna odbora trgovačkih 

društava , ustanova  i izvanproračunskih fondova koji su od posebnoga državnog interesa, 

osim ako posebnim zakonom nije određeno da je dužnosnik član nadzornog odbora 

trgovačkog društva, ustanove i izvanproračunskog fonda po položaju, ali bez prava na 

naknadu osim prava na naknadu putnih i drugih troškova 



                   Čl. 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 javnu dužnost.   

                   Premda zakon ne specificira tko su druge osobe koje obnašaju javnu dužnost , 

praksom Povjerenstva odredba čl. 21. st.3. Zakona protumačena je na način da su njome 

obuhvaćene i osobe koje obnašaju javne dužnosti kao članovi predstavničkih tijela na 

lokalnoj, gradskoj i područnoj razini obnašanja vlasti ( članovi općinskih i gradskih vijeća te 

županijskih skupština ) te stoga proizlazi da općinski vijećnik, kao javni dužnosnik ne može 

uz tu dužnost obavljati i djelatnost v.d. direktora trgovačkog poduzeća u vlasništvu općine.  

 

                                                                                   PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


