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Broj: SI-103/11 

 

Zagreb, 06. ožujka 2013.g. 

 

 

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

odredbe članka 39. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 

26/11, 12/12 i 126/12, u daljnjem tekstu ZSSI), u predmetu Damira Felak, bivšeg člana 

uprave trgovačkog društva „Hrvatske šume“ d.o.o., na svojoj 5. Sjednici, održanoj 6. 

ožujka 2013.g., donosi sljedeću 

 

 

                                                                 ODLUKU 
 

 

I.       Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa u odnosu na Damira 

Felaka, bivšeg člana uprave trgovačkog društva „Hrvatske šume“ d.o.o. 
 

II.        Poziva se Damir Felak da u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke 

dostavi  Povjerenstvu očitovanje na navode iz obrazloženja ove odluke. 
 

 

                                                             Obrazloženje 

 

U odnosu na Damira Felaka, bivšeg člana uprave trgovačkog društva „Hrvatske šume“ 

d.o.o., pod brojem 711-U-2320-01-SI-103/11 podnesena je dana 07. studenog 2011. godine 

vjerodostojna, osnovana i neanonimna prijava zbog sukoba interesa, povodom koje je 

formiran predmet sukoba interesa broj SI-103/11.   

 

U prijavi se u bitnom navodi da je Damir Felak za vrijeme obnašanja dužnosti člana uprave 

trgovačkog društva „Hrvatske šume“ d.o.o. ujedno obnašao i dužnost predsjednika 

Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, te da je bio član Skupštine 

Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije.  Postupanje dužnosnika suprotno 

odredbama ZSSI-a proizlazi iz zaprimljenih naknada po osnovi obnašanja dužnosti 

predsjednika Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije. 

 

Člankom 3. st. 1. točke 41. ZSSI-a predsjednici i članovi uprava trgovačkih društava koja su 

u većinskom državnom vlasništvu, dužnosnici su u smislu odredbi navedenog zakona. 

 

Odredbom čl.39. st.1. ZSSI-a propisano je da Povjerenstvo može pokrenuti postupak iz 

svoje nadležnosti na temelju svoje odluke povodom vjerodostojne, osnovane i neanonimne 

prijave ili u slučajevima kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa dužnosnika. 
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Uvidom u podnesena izvješća o imovinskom stanju dužnosnika Damira Felaka kao člana 

uprave trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o., utvrđeno je da je dužnosnik na početku 

mandata prijavio da obnaša dužnost predsjednika Hrvatske komore inženjera šumarstva i 

drvne tehnologije, te da po toj osnovi prima naknadu u iznosu od 5.000,00 kn. Iz izvješća o 

imovinskom stanju dužnosnika koje je podneseno na kraju mandata, proizlazi da je odlukom 

skupštine „Hrvatskih šuma“ d.o.o. dužnosniku Damiru Felaku prestao mandat s danom 

26.01.2012. godine.  

          

 

 U postupku pred Povjerenstvom potrebno je utvrditi primanje dodatne naknade sukladno 

članku 14. st. 5. ZSSI-a gdje dužnosnici smiju biti članovi upravnih i nadzornih tijela, 

najviše dviju neprofitnih udruga i zaklada, ali bez prava na naknadu ili primanje dara u istoj 

ulozi, osim prava na naknadu putnih i drugih troškova. 

 

Radi utvrđivanja relevantnog činjeničnog stanja od „Hrvatskih šuma“ d.o.o., Ljudevita 

Farkaša Vukotinovića 2, Zagreb, zatražit će se podatak u kojem je vremenskom razdoblju 

Damir Felak bio član uprave, te podaci i dokumentacija o svim isplatama koje su Damiru 

Felaku bile isplaćene povodom obnašanja dužnosti člana uprave navedenog trgovačkog 

društva. 

 

Od Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Prilaz Gjure Deželića 63, 

Zagreb, zatražit će se podatak u kojem je vremenskom razdoblju bio predsjednik Hrvatske 

komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, te koju je naknadu primao za to mjesto i da 

li su se na tu naknadu obračunavali porezi i doprinosi. 

 

Temeljem odredbe čl. 39. st. 3. ZSSI-a, ovom odlukom traži se od Damira Felaka da se 

očituje o svim navodima iz ovog obrazloženja, te da svoje očitovanje dostavi Povjerenstvu u 

roku od 15 dana od dana primitka ove odluke i zahtjeva iz točke II. njezine izreke. 

 

Ukoliko Povjerenstvo u postupku utvrdi da je Damir Felak  u promatranom razdoblju 

postupao protivno odredbama ZSSI-a, a da je u međuvremenu prestao biti dužnosnik, 

donijeti će odluku u kojoj se utvrđuje postojanje sukoba interesa, bez izricanja sankcije. 

 

Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ove odluke. 

 

 

                                                                             PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                                     Dalija Orešković, dipl. iur. 


