
 

 

 

 

 

 

 

Urbroj:711-417-01-SI-48/10 

U Zagrebu, 17. prosinca 2010. godine 

 

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), sukladno 

odredbi članka 17. stavak 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih 

dužnosti („Narodne novine“, broj 163/03, 164/04, 48/05, 141/06, 60/08, 38/09 i 92/10, u 

daljem tekstu: Zakon), te članka 41. stavak 1. točka 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 Krešimira Rožmana, državnog tajnika 

u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, na svojoj 20. sjednici, održanoj 15. 

prosinca 2010. godine, donijelo je sljedeću  

 

 

                                                          O D L U K U  
 

 

1. Dužnosnik Krešimir Rožman, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i 

poduzetništva, nalazio se u  sukobu interesa. 

2. Dužnosniku iz točke 1. ove odluke se izriče sankcija Opomene, uzimajući u obzir da je 

imenovani naknadno uskladio svoje postupanje sa Zakonom.  

  

                                                   Obrazloženje 

 

 
Postupak za odlučivanje o sukobu interesa pokrenut je na temelju prijave glavnog tajnika 

Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, gospodina Siniše Kuhara, koji je 

u svojoj prijavi naveo da se državni tajnik Rožman uvidom u Sudski registar trgovačkih 

društava u republici Hrvatskoj navodi kao jedini član Uprave tvrtke ROSIP d.o.o. s funkcijom 

direktora. 

 

Člankom 7. stavkom 1. Zakona propisana je obveza dužnosnika  na obavještavanje o svom 

imovinskom stanju. 

  

Člankom 11. stavkom 1. Zakona propisano je da dužnosnik koji ima 0,5% i više dionica, 

odnosno udjela u trgovačkom društvu za vrijeme obnašanja javne dužnosti prenijet će svoja 

upravljačka prava na temelju udjela u društvu na drugu osobu, osim na osobe iz članka 4. 

ovoga Zakona, ili posebno tijelo.  

Člankom 11. stavkom 6. Zakona je propisano da dužnosnici ne mogu biti članovi uprava ili 

nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno 

nadzornih odbora izvanproračunskih fondova.  

 



Slijedom navedenog iz zaprimljene prijave sukoba interesa, a sukladno ovlastima 

predsjednika Povjerenstva iz članka 36. stavka 4. Pravilnika Povjerenstva za odlučivanje o 

sukobu interesa u unutarnjem ustrojstvu i postupku  i članku 18. stavak 3. i 6. Zakona  u 

prethodnom postupku, prije donošenja odluke o pokretanju postupka odlučivanja o sukobu 

interesa, predsjednik Povjerenstva je zatražio dopisom od 24. studenog 2010. godine 

očitovanje od dužnosnika Krešimira Rožmana o svim navodima iz predmetne prijave. 

Povjerenstvo je potom izvršilo provjeru navoda iz prijave u Sudskom registru trgovačkih 

društava u Republici Hrvatskoj. 

 

U očitovanju od 03. prosinca 2010. godine dužnosnik Krešimir Rožman navodi da je u 

međuvremenu već dostavio Povjerenstvu dokumentaciju glede prijenosa upravljačkih prava 

na povjerenika, ostavku na mjesto direktora, te prijavu promjene direktora predanu 

Trgovačkom sudu Republike Hrvatske, te ne dvoji oko formalnih obveza i problema, ipak 

ističe da nikakvog stvarnog sukoba interesa nije bilo. 

 

Iz priložene dokumentacije te obavljene provjere podataka je utvrđeno da je dužnosnik bio u 

sukobu interesa po nekoliko osnova: nije u zakonskom roku od 30 dana od dana stupanja na 

dužnost dostavio Povjerenstvu izvješće o imovnom stanju dužnosnika, što je vidljivo na 

prijemnom štambilju Povjerenstva otisnutom na obrascu imovinske kartice imenovanoga, nije 

izvršio prijenos upravljačkih prava na temelju udjela u društvu za tvrtku Rosip d.o.o. na 

povjerenika, a imao je više od 0,5% dionica odnosno udjela u tom društvu, te nije smio biti 

kao dužnosnik član uprave trgovačkog društva. 

 

Gospodin Rožman je naknadno dostavio imovinsku karticu Povjerenstvu, uskladio svoje 

postupanje i prenio svoja upravljačka prava na temelju  dionica u navedenom društvu na 

povjerenika, dao ostavku na mjesto direktora i bio razriješen te funkcije te dostavio prijavu za 

upis u Sudski registar glede nastalih promjena u spomenutom društvu. 

 

Sukladno članku 19. stavak 10. a u svezi sa stavkom 7. istoga članka, budući da je dužnosnik 

Rožman otklonio uzroke postojanja sukoba interesa u određenom roku, uzimajući ovakvo 

postupanje dužnosnika Rožmana u smislu olakotnih okolnosti, Povjerenstvo je donijelo 

odluku kako je navedeno u izreci ovoga akta pod točkom 1. te izreklo sankciju kako je 

navedeno u izreci ovoga akta pod točkom 2. 

 

 

          UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

 

 

Protiv ove odluke dužnosnik može, sukladno članku 19. stavak 11. Zakona, u roku od 30 dana 

od dana dostave izrečene odluke, 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. 


