
Broj: I-471-PSI-M-53/09 
Zagreb, 14. prosinca 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 dužnosnika Zlatka Rogožara, direktora HŽ Cargo d.o.o., na svojoj 
10. sjednici, održanoj 10. prosinca 2009.g., donijelo je sljedeće  
 
                                                             MIŠLJENJE  
 
                    Dužnosnik nema pravo na naknadu za rad u nadzornom odboru Luke Ploče.    
              
                                                             Obrazloženje  
 
                    Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem zahtjeva od 04. studenoga  
2009.g.  
                    Podnositelj prijedloga navodi kako se na temelju Zakona o izmjenama i 
dopunama zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, dužnosnicima 
smatraju i predsjednici i članovi trgovačkih društava koji su u cijelosti u državnom vlasništvu. 
Sukladno navedenome podnositelj prijedloga moli pojašnjenje da li se ista zakonska odredba 
odnosi i na upravu-direktora društva HŽ Cargo d.o.o. koje je 100% u vlasništvu HŽ Holdinga 
d.o.o. čiji je jedini osnivač i vlasnik država te da li direktor HŽ Cargo d.o.o. može ostvarivati 
pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru Luke Ploče.  
 
                   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 5. Zakona propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi uprava ili 
nadzornih odbora trgovačkih društava. 
 
                   Člankom 6. Zakona  propisano je da iznimno dužnosnici mogu biti članovi u 
najviše do dva (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. Za članstvo u nadzornim odborima trgovačkih društava, ustanovama i 
izvanproračunskim fondovima dužnosnik nema pravo na ikakvu naknadu, osim prava na 
naknadu putnih i drugih troškova. Hrvatski sabor utvrđuje popis trgovačkih društava od 
posebnoga državnog interesa, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. 
 
                  Uvidom u sudski registar trgovačkih društava, vidljivo je kako je Republika 
Hrvatska jedini osnivač HŽ Holdinga d.o.o. HŽ Holding, koji je dakle u stopostotnom 
vlasništvu države, osnivač je HŽ Carga d.o.o. pa slijedom toga proizlazi kako je i HŽ Cargo 
također u stopostotnom vlasništvu države.  Direktor HŽ Carga g. Zlatko Rogožar ujedino je i 



član uprave HŽ Holdinga te je nesporna činjenica da isti spada u kategoriju dužnosnika 
temeljem čl. 2. Zakona. 
 
                  Vezano za dužnosnikov upit o naknadi za članstvo u Nadzornom odboru Luke 
Ploče, mišljenja smo kako isti ne može  uopće biti član nadzornog odbora, a sukladno tome ni 
primati naknadu.  
 
                  Naime, prema čl. 6. Zakona dužnosnik može biti član nadzornog 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. Kako se Luka Ploče ne 
nalazi na popisu trgovačkih društava od posebnog državnog interesa, a niti je dužnosnik po 
položaju član nadzornog odbora, to sukladno čl. 5. Zakona ne može biti član navedenog 
nadzornog odbora. 
 
                  U skladu s gore navedenim, Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u 
izreci ovoga akta. 
 
 
                                                                         PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 
 
                                                                                  Mate Kačan,dipl. iur., v.r. 


