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Zagreb, 25. listopada 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. 6.  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 Dražena Bregleca, dipl. ing, bivšeg tajnika u 
Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, na svojoj 18. sjednici, održanoj 20. listopada 
2010, donijelo je sljedeću 
 
 
 

ODLUKU 
 
 

1.Dužnosnik Dražen Breglec, dipl.ing., bivši državni tajnik u Ministarstvu mora, 
prometa i infrastrukture, povrijedio je odredbe članka 11. stavak 6. Zakona, budući da 
je postao članom Uprave trgovačkog društva prije isteka šest mjeseci od dana prestanka 
obnašanja dužnosti, te nije sukladno članku 7. stavak 2. Zakona podnio izvješće 
Povjerenstvu o svojoj imovini u roku od 30 dana po prestanku obnašanja javne 
dužnosti. 
2.Dužnosniku se izriče sankcija obustava dijela mjesečne neto plaće u visini od 20.000,00 
kuna, te sankcija objave odluke u jednoj dnevnoj tiskovini o vlastitom trošku u roku od 
30 dana od dostave odluke, o čemu je dužan izvijestiti Povjerenstvo. 

 
 

Obrazloženje 
 

 
Postupak za odlučivanje o sukobu interesa pokrenut je odlukom Povjerenstva. 

 
Člankom 11. stavak 6. Zakona propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi uprava ili 
nadzornih odbora trgovačkih društava. 
Člankom 15. Zakona je određeno da obveze dužnosnika utvrđene člankom 6. i 7. i člankom 
11 stavak 6. Zakona počinju danom stupanja na dužnost i traju šest (6) mjeseci od dana 
prestanka obnašanja dužnosti. 
Dužnosnik je razriješen dužnosti državnog tajnika u Ministarstvu mora, prometa i 
infrastrukture danom 13. svibnja 2010. godine, te još nije prošlo šest mjeseci od dana 
prestanka obnašanja dužnosti, a time i same obveze iz Zakona. 
Dužnosnik je imenovan članom Uprave trgovačkog društva City EX d.o.o., Zagreb, Donje 
Svetice 40, 15. rujna 2010. godine, o čemu postoji očitovanje dužnosnika.  
Uz  navedeno, dužnosnik nije, sukladno članku 7. stavak 2. Zakona, u roku od 30 dana po 
prestanku obnašanja javne dužnosti podnio izvješće Povjerenstvu o svojoj imovini, budući da 
je isto zaprimljeno u Povjerenstvu 24. rujna 2010. godine, a  dužnosnik je dužnost prestao 



obnašati  13. svibnja 2010; dakle obveza predaje imovinske kartice ispunjena je nakon 
proteka roka od 30 dana od dana prestanka obnašanja javne dužnosti. 
Stoga je Povjerenstvo donijelo odluku kako je navedeno u izreci ovoga akta pod točkom 1. te 
izreklo sankciju, kako je navedeno u izreci ove odluke pod točkom 2. 
 
 

 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 

 
Protiv ove odluke dužnosnik može, sukladno čl. 19. st. 11. Zakona, u roku od 30 dana od dana 
dostave izrečene sankcije, uputiti zahtjev za zaštitu Ustavom zajamčenih prava i slobode 
čovjeka i građanina Upravnom sudu Republike Hrvatske. 
Zahtjev Upravnom sudu Republike Hrvatske ne odgađa izvršenje odluke Povjerenstva. 
 
 
 
 
                                                                               PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 
 
                                                                                     Mate Kačan, dipl. iur., v.r. 
  
 
 
 
 
 
 
 


