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Zagreb, 22. veljače 2013. 

 

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, u sastavu Dalija Orešković, predsjednica 

Povjerenstva, Tatijana Vučetić, Boris Spudić, Branka Lukačević Gregić i Davorin 
Ivanjek kao članovi Povjerenstva, (u daljem tekstu: Povjerenstvo), sukladno odredbi članka 

6. st. 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11, 12/12 i 126/12,  

u daljem tekstu: Zakon), po upitu odvjetničkog ureda Vinko Samardžić iz Splita, na svojoj 

četvrtoj sjednici, održanoj 22. veljače 2013, daje sljedeće 

 

 

OČITOVANJE 

 

 

Dužnosnik ne može biti član upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, 

upravnih vijeća ustanova, odnosno nadzornih odbora izvanproračunskih fondova niti 

obavljati poslove upravljanja u poslovnim subjektima osim u slučajevima navedenim u 

čl.14 st.2 Zakona o sprječavanju sukoba interesa. 

 

 
Obrazloženje 

 

 

Postupak davanja očitovanja pokrenut je na temelju upita odvjetničkog ureda Vinka 

Samardžića iz Splita, dana 11. veljače 2013 godine., koji je zatražio mišljenje. 

 

Iz navoda podnositelja upita ne proizlazi da je isti podnio dužnosnik, a niti odvjetnički ured 

kao punomoćnik dužnosnika, stoga Povjerenstvo nije, u smislu odredbi Zakona o sprječavanju 

sukoba interesa, u obvezi donijeti mišljenje na postavljeni upit. 

 

Povjerenstvo, ipak, smatra potrebnim podnositelju upita dati očitovanje. 

 

Za ocjenu dopustivosti obavljanja poslova direktora u trgovačkom društvu uz istodobno 

obnašanje dužnosti u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 

26/11, 12/12 i 126/12, u daljem tekstu: Zakon) mjerodavna je odredba članka 14. st. 2. 

Zakona, kojom je propisano da dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela i nadzornih 

odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno nadzornih odbora 

izvanproračunskih fondova niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim subjektima. 

Budući da je obnašanje dužnosti općinskog načelnika dužnost u smislu Zakona, dužnosnik, 

općinski načelnik, ne može uz obnašanje dotične dužnosti istodobno obavljati poslove 

direktora u trgovačkom društvu, jer i ti poslovi predstavljaju poslove upravljanja u poslovnom 
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subjektu, pri čemu je okolnost da je dotično društvo u vlasništvu općine pravno irelevantna za 

gore navedenu kvalifikaciju toga posla kao prema Zakonu nedopuštenog. 

 

Kako se iz upita ne može razabrati radi li se o aktualnoj (postojećoj) situaciji ili je pitanje 

hipotetsko, napominjemo da je, pod uvjetom da se radi o prvom slučaju, dužnosnik obvezan 

bez odlaganja razriješiti postojeću situaciju sukoba interesa, na način da zaštiti javni interes. 

 

S poštovanjem, 

 

 

 

 

                                                                           PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                                       Dalija Orešković, dipl. iur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


