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Broj: SI-28/12 

 

Zagreb, 06. ožujka 2013. 

 

 

 

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 Odluka Ustavnog suda „Narodne novine“ broj 126/12, u daljnjem tekstu ZSSI), 

u predmetu dužnosnika Antona Brajkovića, direktora trgovačkog društva Uljanik d.d., 

Pula, na svojoj 5. sjednici održanoj 6. ožujka 2013. g. donosi sljedeću 

 

  

                                                                 ODLUKU 
 

 

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

Antona Brajkovića, direktora trgovačkog društva Uljanik d.d., Pula. 
 

II. Poziva se dužnosnik Anton Brajković da u roku od 15 dana od dana primitka ove 

odluke dostavi  Povjerenstvu očitovanje na navode iz obrazloženja ove odluke. 
 

 

                                                             Obrazloženje 

 

Odredbom članka 3. stavak 1. točka 41. ZSSI-a propisano je da su predsjednici i članovi 

uprava trgovačkih društava koja su u većinskom državnom vlasništvu dužnosnici u smislu 

navedenog zakona. 

 

Uvidom u podatke sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, 

utvrđeno je da je pod matičnim brojem subjekta 040016740 upisano trgovačko društvo 

Uljanik – brodogradnja, strojogradnja, elektroindustrija, oprema, plovidba, trgovina, turizam 

d.d. ( u daljnjem tekstu Uljanik d.d.), Flaciusova 1, Grad Pula, u kojem je kao predsjednik 

uprave upisan Anton Brajković.  

 

Anton Brajković imenovan je predsjednikom uprave odlukom nadzornog odbora trgovačkog 

društva Uljanik d.d., od 20.12.2010.g., s početkom mandata od 02.02.2011.g. 

 

Prema podacima koje je Povjerenstvu dostavila Agencija za upravljanje državnom, koji su bili 

važeći na dan 04.04.2012.g., trgovačko društvo Uljanik d.d., u većinskom je vlasništvu 

Republike Hrvatske, slijedom čega je Anton Brajković, dužnosnik na kojeg se odnose 

odredbe ZSSI-a. 
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Odredbom članka 39. stavak 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 

 

U spisu predmeta dužnosnika nalazi se dopis Povjerenstva Ur.broj: 711-I-170-01-R/11 od 

13.06.2011.g., kojim Povjerenstvo upozorava dužnosnika na obveze koje proizlaze iz odredbi 

ZSSI-a, a osobito na dužnost podnošenja izvješća o imovinskom stanju, te o izvorima i načinu 

stjecanja imovine. Na gore navedeno traženje Povjerenstva, dužnosnik Anton Brajković 

dostavio je Povjerenstvu dana 27.06.2011.g., putem fax-a očitovanje u kojem negira dužnost 

postupanja sukladno odredbama ZSSI-a.  

 

U spisu predmeta dužnosnika nalazi se ponovljeni dopis Povjerenstva Ur.broj: 711-I-34-01-

R/12 od 03.05.2012.g., kojim Povjerenstvo ponovno upozorava dužnosnika na obveze koje 

proizlaze iz odredbi ZSSI-a, a osobito na dužnost podnošenja izvješća o imovinskom stanju, 

te o izvorima i načinu stjecanja imovine. Na gore navedeno traženje Povjerenstva, dužnosnik 

Anton Brajković dostavio je Povjerenstvu dana 21.05.2012.g., očitovanje zaprimljeno u knjizi 

ulazne pošte pod brojem 711-U-624-01-SI-28/12 u kojem ponovno negira dužnost postupanja 

sukladno odredbama ZSSI-a. 

 

Odredbom čl.8. st.1. ZSSI-a propisano je da su dužnosnici obavezni u roku od 30 dana od 

dana stupanja na dužnost podnijeti izvješće Povjerenstvu s podacima o dužnosti koju 

obavljaju profesionalno ili neprofesionalno, o ostalim dužnostima koje obnašaju, odnosno 

djelatnostima koje obavljaju, o djelatnosti koju su obavljali neposredno prije stupanja na 

dužnost i s podacima o svojoj imovini te imovini svoga bračnog ili izvanbračnog druga i 

malodobne djece sa stanjem na taj dan. 

 

Odredbom čl.9. st.1. ZSSI-a propisano je da u izvješće o imovinskom stanju dužnosnika, 

dužnosnici obvezno unose podatke o načinu stjecanja imovine i izvorima sredstava kojima je 

kupljena pokretna i nepokretna imovina koju je dužnosnik dužan prijaviti prema odredbama 

ZSSI-a. 

 

Odredbom čl. 10. st.1. ZSSI-a propisano je da će Povjerenstvo ako utvrdi da dužnosnik nije 

ispunio obveze iz čl. 8. i čl. 9.st.1. ZSSI-a, pisanim putem zatražiti od dužnosnika ispunjenje 

obveze, a odredbom čl. 10.st.3. ZSSI-a propisano je da će Povjerenstvo, ako dužnosnik ne 

ispuni obvezu u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana primitka pisanog zahtjeva, 

pokrenuti postupak protiv dužnosnika zbog kršenja odredbi iz čl.8. i čl.9. ZSSI-a. 

 

Kako je Povjerenstvo iz sadržaja spisa predmeta utvrdilo da dužnosnik Anton Brajković,  kao 

direktor trgovačkog društva Uljanik d.d., koje je u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, 

unatoč tome što je na obveze iz čl. 8. i čl. 9.st.1. ZSSI-a bio upozoren i pozvan na njihovo 

ispunjenje u dopisu Povjerenstva broj Ur.broj: 711-I-170-01-R/11 od 13.06.2011.g., i u 

dopisu Povjerenstva broj Ur.broj: 711-I-34-01-R/12 od 03.05.2012.g., nije ispunio obveze iz 

čl.8. i čl.9.st.1. ZSSI-a, niti je postupio sukladno traženju Povjerenstva, Povjerenstvo je 

odlučilo u odnosu na dužnosnika Antona Brajkovića pokrenuti postupak radi odlučivanja o 

sukobu interesa po službenoj dužnosti.  
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Odredbom članka 14. stavak 1. ZSSI-a propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi 

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

nadzornih odbora izvanproračunskih fondova, niti obavljati poslove upravljanja u tim 

subjektima. 

 

Obzirom da se Anton Brajković kao direktor trgovačkog društva Uljanik d.d., u većinskom 

vlasništvu Republike Hrvatske, temeljem odredbe čl.3.st.1. točka 41. ZSSI-a smatra 

dužnosnikom u smislu odredbi navedenog zakona, ne može istovremeno biti član upravnih 

tijela i nadzornih odbora u drugim trgovačkim društvima. 

 

Uvidom u podatke sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, 

utvrđeno je da je pod matičnim brojem subjekta 040010793 upisano trgovačko društvo 

Uljanik Plovidba d.d., Carrarina 6, Grad Pula, u kojem je dužnosnik Anton Brajković upisan 

kao član nadzornog odbora. 

 

U postupku pred Povjerenstvom potrebno je utvrditi vremensko razdoblje u kojem je 

trgovačko društvo Uljanik d.d., u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, vremensko 

razdoblje u kojem je dužnosnik Anton Brajković direktor navedenog trgovačkog društva, te 

vremensko razdoblje u kojem dužnosnik Anton Brajković pored dužnosti direktora 

trgovačkog društva Uljanik d.d., obnaša dužnost člana nadzornog odbora u trgovačkom 

društvu Uljanik Plovidba d.d.. 

 

Radi utvrđivanja relevantnog činjeničnog stanja zatražit će se od Agencije za upravljanje 

državnom imovinom podaci o tome kada je Republika Hrvatska u trgovačkom društvu 

Uljanik d.d., Flaciusova 1, Grad Pula, imala većinski udio u vlasništvu odnosno u temeljnom 

kapitalu. Od Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu zatražit će se povijesni izvadak 

iz Sudskog registra za navedeno trgovačko društvo, te povijesni izvadak za trgovačko društvo 

Uljanik Plovidba d.d. 

  

Temeljem odredbe članka 39. stavak 3. ZSSI-a, ovom odlukom traži se od dužnosnika Antona 

Brajkovića 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. 

 

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

 

 

                                                                             PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

 

                                                                                     Dalija Orešković, dipl. iur. 


