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Zagreb, 5. listopada 2009.  

 

 

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, u daljem tekstu: Pravilnik), u predmetu dužnosnika 
Živka Jalšoveca, zamjenika gradonačelnika Grada Belog Manastira, na svojoj 8. sjednici, 

održanoj 24. rujna 2009, daje sljedeće 
 
 

 
MIŠLJENJE 

 
 

1.Činjenica da je dužnosnik vlasnik dionica ili poslovnih udjela trgovačkog društva ne 
predstavlja situaciju sukoba interesa u smislu Zakona. 
2.Poslovni subjekt u kojem dužnosnik ima 20% ili više dionica, poslovnih udjela 
odnosno prava na temelju kojih sudjeluje u kapitalu toga subjekta, ne može stupati u 
poslovni odnos s tijelom javne vlasti u kojem dužnosnik obnaša dužnost. 
 
 
 
 

Obrazloženje 

 

Postupak za davanje mišljenja pokrenut je na temelju zahtjeva dužnosnika, od 3. srpnja 2009. 

Dužnosnik navodi da je, nakon što je počeo obnašati dužnost zamjenika gradonačelnika, 

prestao obavljati poslove voditelja poslovnice trgovačkog društva „Turistička agencija 

Galacticanet“ d.o.o. 

Dužnosnik pita predstavlja li i sama činjenica da je vlasnikom dionica navedenog trgovačkog 

društva situaciju sukoba interesa te da li bi eventualno buduće stupanje navedenog trgovačkog 

društva u poslovni odnos s Gradom predstavljalo okolnost sukoba interesa. 

 

1.Zakon dopušta da dužnosnik bude vlasnikom dionica i poslovnih udjela trgovačkih 

društava. Budući da takve okolnosti ne predstavljaju situaciju sukoba interesa, dano je 

mišljenje kako je navedeno u toč. 1. ovoga akta. 

Povjerenstvo međutim napominje da je dužnosnik obvezan, sukladno čl. 11. st. 2. Zakona, 

svoja upravljačka prava u navedenom trgovačkom društvu prenijeti na drugu osobu 

(povjerenika). 

2.Uzimajući u obzir mogućnost da stupanjem u poslovni odnos poslovnog subjekta, u kojem 

dužnosnik ima određeni privatni interes, s tijelom u kojem dužnosnik obnaša dužnost nastanu 

okolnosti sukoba interesa i potrebu da se djelotvorno nadziru postupci javne nabave te u vezi s 

tim provedba odredbe čl. 5c Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 110/07 i 

125/08), Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u toč. 2. ovoga akta. 
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