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

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

26/11, 12/12 i 126/12, i 48/13 – pročišćeni tekst zakona, dalje u tekstu ZSSI), u predmetu 

obnašateljice dužnosti Marije Hrebac, direktorica Državne agencije za osiguranje 

štednih uloga i sanaciju banaka na svojoj 14 sjednici održanoj 15. svibnja 2013. donosi 

sljedeću 

  

ODLUKU 
 

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

obnašateljicu dužnosti Mariju Hrebac, direktoricu Državne agencije za 

osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, i u odnosu na okolnost obnašanja 

dužnosti predsjednice nadzornog odbora Croatia banke d.d. 

 

II. Poziva se obnašateljica dužnosti Marija Hrebac da u roku od 15 dana od 

dana primitka ove odluke dostavi Povjerenstvu očitovanje na navode iz 

obrazloženja ove odluke 
 

Obrazloženje 

 

 

Na 5. sjednici Povjerenstva održanoj dana 06. Ožujka 2013.g., pokrenut je postupak za 

odlučivanje o sukobu interesa u odnosu na obnašateljicu dužnosti Mariju Hrebac, direktoricu 

Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, i to zbog okolnosti što je 

istovremeno uz obnašanje navedene javne dužnosti ujedno i predsjednica nadzornog odbora u 

trgovačkom društvu Sunčani Hvar d.d., za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, Hvar, što je 

suprotno članku 14. stavak 1. ZSSI-a. 

 

Tijekom obrade ovog predmeta, Povjerenstvo je povodom izrade registra dužnosnika, 

zaprimilo očitovanje Vlade Republike Hrvatske uz popis osoba (čelnika tijela) koje imenuje 

Vlada Republike Hrvatske sukladno odredbi članka 3. Stavka 2. ZSSI-a temeljem kojeg je 

Povjerenstvo nedvojbenim utvrdilo da se Marija Hrebac smatra dužnosnicom u smislu 

odredbi ZSSI-a. 

 

Odredbom članka 39. stavak 1. ZSSI propisano je da Povjerenstvo može pokrenuti 

postupak iz svoje nadležnosti u slučajevima kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu 

interesa dužnosnika.  

 

Odredbom članka 14. stavak 1. ZSSI propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi 

upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, niti obavljati poslove upravljanja u 

poslovnim subjektima. 
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 Tijekom prikupljanja podataka i dokumentacije povodom već pokrenutog postupka, 

Povjerenstvo je utvrdilo da je obnašateljica dužnosti Marija Hrebac, pored  obnašanja 

dužnosti direktorice Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, i 

obanašanja dužnosti predsjednice nadzornog odbora trgovačkog društva Sunčani Hvar d.d., 

ujedno i predsjednica nadzornog odbora Croatia banke d.d, što predstavlja novu povredu 

članka 14. Stavak 1. ZSSI-a u odnosu na razloge pokretanja postupka za odlučivanje o sukobu 

interesa u ovom predmetu na 5. sjednici Povjerenstva održanoj dana 06. ožujka 2013.g. 

 

 Uvidom u podatke sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, utvrđeno je da je pod 

matičnim brojem subjekta 080007370 upisano trgovačko društvo Croatia banka d.d., 

Kvaternikov Trg 9, Zagreb. U podacima sudskog registra upisano je da je Marija Hrebac 

predsjednica nadzornog odbora navedenog trgovačko društva. Ujedno iz podataka sudskog 

registra proizlazi da je jedni dioničar navedenog trgovačkog društva Državna agencija za 

osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, čiji je direktor obnašateljica dužnosti Marija 

Hrebac. 

 

 Ujedno je uvidom u podatke iz Izvješća o imovinskom stanju dužnosnice, te uvidom u 

podatke iz sudskog registra Trgovačkog suda u Karlovcu utvrđeno da je pod matičnim brojem 

subjekta 020047521 upisano trgovačko društvo PROFICON d.o.o., Brodarci 10, Karlovac, 

čiji je obnašateljica dužnosti Marija Hrebac jedini osnivač i član. Iz provedenih upisa u 

sudskom registru ne proizlazi da je obnašateljica dužnosti izvršila prijenos upravljačkih prava 

na povjerenika, niti je o ovom prijenosu dostavila Povjerenstvu relevantan dokaz. 

 

 Odredbom članka 16. stavak 1. ZSSI-a propisano je da će dužnosnik koji ima 0,5 % i 

više udjela u vlasništvu (kapitalu) trgovačkog društva za vrijeme obnašanja javne dužnosti 

prenijeti svoja upravljačka prava na temelju udjela u kapitalu na drugu osobu, osim na osobe 

iz članka 4. stavak 5. ZSSI-a, ili na posebno tijelo (odnosno na povjerenika) koji će glede 

ostvarivanja članskih prva i udjela u trgovačkom društvu djelovati u svoje ime a za račun 

dužnosnika. Povjerenik se smatra s dužnosnikom povezanom osobom. O ispunjenju ove 

zakonske obveze, obnašateljica dužnosti Povjerenstvu nije dostavila odgovarajuće dokaze.  

 

Temeljem odredbe članka 39. stavak 3. ZSSI, ovom odlukom traži se od Marije 

Hrebac 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, kao i da Povjerenstvu dostavi Ugovor o prijenosu upravljačkih prava u trgovačkom 

društvu Proficon d.o.o., na povjerenika.  

  

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

 

Ova odluka biti će dostavljena obnašateljici dužnosti Mariji Hrebac putem e-mail 

adrese koju je dostavila Povjerenstvu. Time se smatra da je dostava ove odluke uredno 

izvršena. Rok od 15 dana počinje teći od dana primitka e-mail poruke 

 

                                                                              PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                                     Dalija Orešković, dipl. iur. 

 

 


