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Zagreb, 27. travnja 2010. 
 
 
 
 
 
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ( u daljem tekstu: Povjerenstvo ), sukladno 
odredbi čl. 17. st. 2. 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 daljem tekstu: Zakon) 
te čl. 27. st. 1.  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 mr. sc. Zorana Popovca, predsjednika Uprave trgovačkog društva „HŽ 
HOLDING“ d.o.o, na svojoj 13. sjednici, održanoj 22. travnja 2010, donijelo je sljedeće 
 
 
 

MIŠLJENJE 
 

 
Dužnosnik mr. sc. Zoran Popovac, predsjednik Uprave trgovačkog društva „HŽ 
HOLDING“ d.o.o, ne može istodobno s obnašanjem navedene dužnosti biti članom 
Nadzornog odbora trgovačkog društva „TŽV Gredelj d.o.o.  
 
 
 
 

Obrazloženje 
 

 
Postupak  davanja mišljenja pokrenut je na temelju zahtjeva dužnosnika, od 8. siječnja 2010. 
Dužnosnik pita može li uz obnašanje navedene dužnosti biti i članom Nadzornog odbora 
trgovačkog društva „TŽV Gredelj“ d.o.o.  
Obrazlažući dano mišljenje, Povjerenstvo ističe sljedeće: 
Podnositelj zahtjeva je dužnosnik u smislu čl. 2. st. 1. podstavka 32. Zakona, na temelju 
činjenice da obavlja poslove predsjednika uprave trgovačkog društva, koje je u cijelosti u 
državnom vlasništvu. 
Člankom 11. st. 5. Zakona propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi uprava ili 
nadzornih odbora trgovačkih društava. 
Člankom 11. st. 6. Zakona utvrđeno je da dužnosnici iznimno mogu biti članovi u najviše dva 
nadzorna odbora trgovačkih društava od posebnog državnog interesa. Popis trgovačkih 
društava od posebnog državnog interesa utvrđuje Hrvatski sabor. 
 Odlukom Hrvatskog sabora o popisu trgovačkih društava od posebnog državnog interesa 
(„Narodne novine“, broj 132/09) utvrđena su trgovačka društva, u kojima dužnosnici iznimno 
mogu biti članovi nadzornih odbora. Na navedenom popisu ne nalazi se trgovačko društvo 
„TŽV“ Gredelj d.o.o. 
U skladu s navedenim Povjerenstvo je dalo mišljenje sa sadržajem kako je navedeno u izreci 
ovoga akta. 
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