
 
 
 
 
 
 
 
UrBroj: 711-I-190-01-SI-09/10 
Zagreb, 17. rujna 2010. 
 
 
                     Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: 
Povjerenstvo), sukladno odredbi čl. 17. st. 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u 
obnašanju javnih dužnosti (Narodne novine, broj 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08, 38/09 i 
92/10, u daljem tekstu: Zakon) te čl. 41. st.1. toč. 2. 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 Milana Bandića, gradonačelnika Grada 
Zagreba i Ive Jelušića, bivšeg zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba, na svojoj 17. 
sjednici, održanoj 15. rujna 2010., donijelo je sljedeću, 
 
 
                                                                 ODLUKU 
 
                     Odbijaju se  prijave sukoba interesa podnesene  protiv dužnosnika Milana 
Bandića, gradonačelnika Grada Zagreba i Ive Jelušića, bivšeg zamjenika 
gradonačelnika Grada Zagreba. 
 

                                       Obrazloženje  

                      Postupak odlučivanja o sukobu interesa pokrenut je prijavom Ivice Filipovića, 
predsjednika Hrvatskog društva za zaštitu i promicanje ljudskih prava od 12. ožujka  2010. 
godine u kojoj se navodi da je Nova TV, dana 11. 03. 2009. g. objavila kako je kćer 
predsjednika RH g. Stjepana Mesića, gđa. Saša Mesić, postavljena na dužnost predsjednice 
Uprave tvrtke Terme Zagreb, koju su osnovali Grad Zagreb i INA, i to bez javnog natječaja. 
Podnositelj navodi kako g. Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba i njegov zamjenik g. 
Ivo Jelušić odbacuju sve insinuacije i tvrde da je gđa Mesić stručna te je zato postavljena u 
Upravu Termi, ali ne poriču da nisu raspisali javni natječaj za izbor i imenovanje na tu 
dužnost, čime su svim objektivno boljim kandidatima od gđe. Saše Mesić onemogućili 
natjecanje. U prijavi se navodi i izjava g. Jelušića da je Grad Zagreb predložio drugog 
kandidata, a gđa. Mesić je bila kandidat od strane INE tj. kandidat g. Tomislava Dragičevića.  
 
                     Dopisom od 21. lipnja 2010. g. Povjerenstvo je zatražilo od g. Bandića i g. 
Jelušića  očitovanje o svim navodima iz predmetne prijave te dostavu Društvenog ugovora od 
Termi Zagreb. Dana 09. srpnja 2010.g. Povjerenstvo je zaprimilo očitovanje g. Bandića  u 
kojem navodi da sukladno člancima 422. i 423. Zakona o trgovačkim društvima (ZTD), te 
člancima 11. i 14. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Terme Zagreb d.o.o. 
za odmor, rekreaciju i zdravstveni turizam, Skupština Društva koju čine članovi; Grad Zagreb 
i INA-industrija nafte d. d. imenuju članove i predsjednika uprave društva. Navodi da 
imenovani članovi Uprave društva imaju odgovarajuću stručnu spremu, posebna znanja iz 
djelatnosti društva i iskustvo u rukovođenju. Nadalje, g. Bandić navodi kako ZTD i Društveni 



ugovor ne određuju kao obvezu propisivanje javnog natječaja i uvjete za imenovanje članova 
Uprave društva, izuzev što je čl. 239. st.3. ZTD-a propisano da član uprave ne može biti osoba 
zbog počinjenih kaznenih djela i izrečenih mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja. Uz 
očitovanje g. Bandić priložio je i punomoć koju je donijela uprava INE d. d. na svojoj 204. 
sjednici održanoj 27. 05. 2008. g. temeljem odredbe čl. 19. st. 2. Statuta INE d. d. kojom se 
opunomoćuje g. Tomislav Dragičević, predsjednik uprave INA d.d. da zastupa trgovačko 
društvo INA d.d. te da u ime i za račun INE d.d. potpiše Društveni ugovor o osnivanju 
trgovačkog društva Terme Zagreb d.o.o. te sve ostale dokumente i odluke vezane za osnivanje 
Društva i održavanje 1. Skupštine Društva. Očitovanju prileži i Odluka o imenovanju 
predsjednice Uprave Termi Zagreb d.o.o. gđe. Saše Mesić i člana uprave g. Davora 
Havraneka, donesena, potpisana od g. Milana Bandića u ime Grada Zagreba i g. Tomislava 
Dragičevića  ime INE d.d.,  te ovjerena dana 18.06.2008. g. kod javnog bilježnika Stjepana 
Šaškora.  
                    Dopisom od 22. srpnja 2010.g. Povjerenstvo je zaprimilo od predsjednice uprave 
Termi Zagreb d.o.o. Društveni ugovor o osnivanju Društva očitovanje s obrazloženjem da je 
na mjesto direktora-člana uprave društva Terme d.o.o. imenovana jednoglasno na 208. 
sjednici Uprave INE d.d. održanoj 27. 06. 2008. g.  na prijedlog Odbora za ljudske resurse i 
imenovanja. Navodi kako je osnivanje tvrtke provedeno po svim procedurama u okviru 
Zakona i zakonskih propisa, prvenstveno ZTD-a, te su i sve odluke donesene u postupku 
osnivanja kao i dalje isključivo i samo u okviru zakonskih propisa. Također navodi kako 
osnivači Termi Zagreb, dakle Grad Zagreb i INA d.d. nisu bili dužni raspisati javni natječaj o 
imenovanju.   
                   Člankom 422. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima ( NN 111/93 34/99, 121/99, 
52/00, 118/03, 197/07, 146/08 I 137/09) propisano je da uprava vodi poslove društva u skladu 
s društvenim ugovorom, odlukama članova društva i obveznim uputama skupštine i 
nadzornog, odnosno upravnog odbora ako ga društvo ima. St. 3. propisano je da je način rada 
uprave propisan društvenim ugovorom.  
                   Člankom 423.st. 1. propisano je da član uprave može biti potpuno poslovno 
sposobna fizička osoba. Za imenovanje članova uprave na odgovarajući se način primjenjuju 
odredbe članka 239. stavka 2. ovoga Zakona.  St. 2. propisano je da članovi društva svojom 
odlukom imenuju upravu društva, ako društvenim ugovorom nije predviđeno da je imenuje 
netko drugi u društvu. Ako se za člana uprave imenuje nekoga od njih, to se može učiniti i u 
društvenom ugovoru pa i za vrijeme dok je član uprave član u društvu. Nije li u odluci o 
imenovanju što drugo rečeno, mandat predsjedniku i članu uprave počinje s danom donošenja 
odluke o imenovanju bez obzira na upis u sudskom registru. 
                   Iz Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva TERME ZAGREB, d.o.o. 
za odmor, rekreaciju i zdravstveni turizam vidljivo je kako su njezini osnivači Grad Zagreb, 
kojega zastupa gradonačelnik g. Milan Bandić i INA d.d. koju zastupa predsjednik Uprave 
dr.sc. Tomislav Dragičević. 
                   Člankom 11. st. 1. Društvenog ugovora propisano je da se uprava sastoji od 1 do 3 
člana (direktora) koje imenuje Skupština društva posebnom odlukom, Skupština društva 
donosi i odluku o broju članova Uprave. St. 4. propisano je da ako je imenovano više članova 
uprave jedan od njih imenuje se predsjednikom, o čemu odluku donosi skupština društva. 
                    Člankom 13. propisano je da Skupštinu društva čine članovi Društva, a čl. 14. da 
je jedna od ovlasti Skupštine i imenovanje te opoziv članova Uprave/direktora. 
                     Sukladno čl. 41. Pravilnika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o 
unutarnjem ustroju i postupku (NN, broj 86/05 i 123/09) predlaže se da se odbiju predmetne 
prijave sukoba interesa podnesene protiv g. Milana Bandića, gradonačelnika Grada Zagreba i 



g. Ive Jelušića, njegovog bivšeg zamjenika, jer nisu prekršili odredbe Zakona o sprječavanju 
sukoba interesa, a niti odredbe Zakon o trgovačkim društvima i Društvenog ugovora o 
osnivanju Termi Zagreb d.o.o.  
                     Naime čl. 422. st. 3. ZTD-a  propisano je da je način rada uprave društva 
propisan društvenim ugovorom, kako je čl. 11. i čl. 14. Društvenog ugovora o osnivanju 
trgovačkog društva TERME ZAGREB, d.o.o. propisano da se članovi Uprave te predsjednik 
Uprave Termi Zagreb d.o.o. imenuju, (dakle ne biraju javnim natječajem), to je imenovanje 
gđe. Saša Mesić  na funkciju  predsjednice uprave Termi Zagreb d.o.o od strane Grada 
Zagreba kojega zastupa gradonačelnik g. Milan Bandić te od INE d.d. koju zastupa njezin 
predsjednik uprave g. Tomislav Dragičević, zakonito. 
                     U skladu s gore navedenim, Povjerenstvo je odlučilo kao u izreci ove odluke te 
odbilo prijavu g. Kiršića kao neosnovanu.  
 
 
                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 
 
                                                                                Mate Kačan, dipl. iur., v.r. 
 
 
 
 
 
 


