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Broj: SI-28/13 

 

Zagreb, 6. ožujka 2013. 

 

 

 

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, u daljem tekstu ZSSI), u predmetu dužnosnika Tihomira 

Jakovine, ministra poljoprivrede na svojoj 5. sjednici održanoj 6. ožujka 2013. donosi 

sljedeću 

  

                                                                 ODLUKU 
 

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

dužnosnika Tihomira Jakovinu, ministra poljoprivrede. 

 

II. Poziva se dužnosnik Tihomir Jakovina da u roku od 15 dana od dana 

primitka ove odluke      dostavi Povjerenstvu očitovanje na navode iz 

obrazloženja ove odluke 

 

 

                                                             Obrazloženje 

 

Člankom 3. st. 1. točka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 

26/11, 12/12 i 126/12, u daljem tekstu ZSSI), propisano je da su predsjednik i članovi Vlade 

Republike Hrvatske (potpredsjednici i ministri u Vladi Republike Hrvatske) dužnosnici u 

smislu navedenog zakona. 

 

Slijedom navedenog, dužnosnik Tihomir Jakovina kao ministar poljoprivrede spada u 

nadležnost ovog Povjerenstva u smislu postupanja sukladno odredbama ZSSI. 

 

Odredbom čl. 39. St. 1. ZSSI 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.  

 

Povjerenstvo je temeljem saznanja o mogućem sukobu interesa dužnosnika Tihomira 

Jakovine formiralo spis predmeta koji je kroz knjige ulazne pošte proveden pod poslovnim 

brojem 711-U-127-01-SI-28/13 od 01.03.2013.g., koji se nadalje vodi pod poslovnim brojem 

SI-28/13. 

 

Uvidom u registar imovinskih kartica dužnosnika utvrđeno je da je dužnosnik Tihomir 

Jakovina prvo izvješće o imovnom stanju dužnosnika podnio dana 11.11.2009.g.,na početku 

mandata općinskog načelnika Općine Bukovlje, te da je u navedenoj imovinskoj kartici naveo 

da je imatelj 100 % poslovnih udjela u trgovačkom društvu TJ – Prom d.o.o., iz Bukovlja, bez 
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naznake njihove nominalne vrijednosti. U podnesenom izvješću o imovinskom stanju od 

09.05.2011.g., dužnosnik Tihomir Jakovina naveo je da nominalna vrijednost poslovnih 

udjela u navedenom trgovačkom društvu iznosi 182.551 kn. U izvješću o imovinskom stanju 

dužnosnika kojeg je Tihomir Jakovina podnio dana 20.01.2012.g., na kraju mandata 

općinskog načelnika Općine Bukovlje, navedeno je da nominalna vrijednost poslovnih udjela 

u trgovačkom društvu TJ – Prom d.o.o., iznosi 402.000,00 kn. 

 

Isti podatak u odnosu na osobno vlasništvo 100% poslovnih udjela u trgovačkom društvu TJ – 

Prom d.o.o., i u odnosu na njihovu nominalnu vrijednost ponovljen je i u izviješću o 

imovinskom stanju kojeg je dužnosnik Tihomir Jakovina podnio Povjerenstvu dana 

23.01.2012.g., na početku mandata ministra poljoprivrede. 

 

Odredbom čl.14.st.1. ZSSI propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela i 

nadzornih odbora trgovačkih društava, niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim 

subjektima. 

 

Odredbom čl. 16.st.1. ZSSI propisana je obveza dužnosnika koji ima 0,5 % i više udjela u 

vlasništvu (kapitalu trgovačkog društva) da za vrijeme obnašanja javne dužnosti prenese svoje 

upravljačka prava na temelju udjela u kapitalu društva na drugu osobu, osim na osobe iz 

čl.4.st.5. ZSSI (povezane osobe) ili na posebno tijelo 

 

U spis predmeta imovinske kartice dužnosnika Tihomira Jakovine uložen je dopis dužnosnika 

zaprimljen pod poslovnim brojem 711-U-912-01-PD/12 od 10.12.2012.g., u čijem prilogu je 

dužnosnik Tihomir Jakovina dostavio presliku pisma namjere od 20.01.2012.g., u kojoj 

navodi da kao osnivač i jedini član trgovačkog društva TJ – Prom d.o.o., iz Bukovlja, ima 

namjeru izvršiti prijenos svojih upravljačkih prava u tom trgovačkom društvu na Miju 

Kladarića, budući da je rješenjem Predsjednika Vlade Republike Hrvatske Klasa 080-02/11-

01/212, Ur.broj: 503-0115/1-11-01 od 23.12.2011.g., imenovan ministrom poljoprivrede u 

Vladi Republike Hrvatske, te da se na njega stoga odnose odredbe čl. 16. ZSSI, slijedom čega 

je dužan urediti svoja postojeća prava kao člana gore navedenog trgovačkog društva. 

 

U prilogu gore navedenog dopisa od 10.02.2013.g., nalazi se i preslika Ugovora o prijenosu 

upravljačkih prava na društvu TJ – Prom za vanjsku i unutarnju trgovinu d.o.o., od 

09.11.2012.g., sklopljenog između Tihomira Jakovine kao prenositelja i Mije Kladarića kao 

stjecatelja, iz koje nije razvidno da li je potpis ugovora bio javnobilježnički ovjeren. 

 

U spis predmeta imovinske kartice dužnosnika Tihomira Jakovine uložen je dopis dužnosnika 

zaprimljen pod poslovnim brojem 711-U-1-01-PD/13 od 02.01.2013.g., u kojim dužnosnik 

Tihomir Jakovina obavještava Povjerenstvo o promjeni u vlasničkoj strukturi trgovačkog 

društva TJ - Prom d.o.o., te u kojem navodi da je dana 15.12.2012.g., sklopio Ugovor o 

prodaji poslovnog udjela u trgovačkom društvu TJ  - Prom d.o.o, slijedom čega više nije 

vlasnik niti je na bilo koji način uključen  vlasničku strukturu i upravljanje u tom trgovačkom 

društvu. U prilogu ovog dopisa dostavljena je i odluka povjerenika Mije Kladarića o opozivu 

Tihomira Jakovine kao dosadašnjeg člana uprave trgovačkog društva TJ – Prom d.o.o., sa 

danom 27.11.2012.g., sa kojim danom mu prestaju ovlaštenja za zastupanje i predstavljanje 

društva. 
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Odredbom čl.14.st.1. ZSSI propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela i 

nadzornih odbora trgovačkih društava, niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim 

subjektima. 

 

Odredbom čl. 16.st.1. ZSSI propisana je obveza dužnosnika koji ima 0,5 % i više udjela u 

vlasništvu (kapitalu trgovačkog društva) da za vrijeme obnašanja javne dužnosti prenese svoje 

upravljačka prava na temelju udjela u kapitalu društva na drugu osobu, osim na osobe iz 

čl.4.st.5. ZSSI (povezane osobe) ili na posebno tijelo. 

 

Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11, 12/12 i 126/12) u kojem 

su propisane gore navedene obveze iz čl. 14.st.1. i čl. 16.st.1., stupio je na snagu dana 

10.03.2011.g, iz čega proizlazi da je Tihomir Jakovina i za vrijeme vršenja dužnosti 

općinskog načelnika Općine Bukovlje bio u obvezi koja je propisana ovim odredbama. 

Člankom 3. st. 1. točka 43. ZSSI propisano je da su općinski načelnici dužnosnici u smislu 

navedenog zakona.  

 

Iz gore navedene dokumentacije koja se nalazi u spisu predmeta imovinske kartice 

dužnosnika Tihomira Jakovine proizlazi da je dužnosnik u razdoblju od 10.03.2011.g., (datum 

stupanja na snagu ZSSI) pa do 27.11.2012.g., (datum stupanja na snagu odluke o opozivu 

člana uprave) postupao suprotno odredbi čl. 14.st.1. ZSSI., te da je u  razdoblju od 

10.03.2011.g., pa do 09.11.2012.g. (datum sklapanja Ugovora o prijenosu upravljačkih prava 

na društvu TJ – Prom za vanjsku i unutarnju trgovinu d.o.o.) postupao suprotno odredbi 

čl.16.st.1. ZSSI.  

 

U postupku pred Povjerenstvom potrebno je utvrditi da li je Tihomir Jakovina za vrijeme 

obnašanja dužnosti općinskog načelnika Općine Bukovlje te potom za vrijeme obnašanja 

dužnosti ministra poljoprivrede propustio pravovremeno postupiti sukladno obvezama iz 

čl.14.st.1. i čl. 16.st.1. ZSSI.  

 

Nadalje je potrebno utvrditi da li je trgovačko društvo TJ Prom d.o.o., u razdoblju od 

10.03.2011.g., u kojem je Tihomir Jakovina obnašao dužnost općinskog načelnika Općine 

Bukovlje, te potom u razdoblju u kojem   obnaša dužnost ministra poljoprivrede, putem 

javnog natječaja ili na drugi način stupilo u poslovni odnos s državnim tijelima ili s 

jedinicama lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave ili s trgovačkim društvima u 

kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave 

ima upravljački udio u smislu čl. 16.st.3.ZSSI, te da li je u istom razdoblju trgovačko društvo 

TJ Prom d.o.o., stupilo u poslovni odnos s Općinom Bukovje ili s Ministarstvom 

poljoprivrede, bilo kao nositelj poslovne aktivnosti, bilo kao član zajednice ponuditelja ili 

podisporučitelj u poslovnom odnosu. 
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Temeljem odredbe čl. 39.st.3. ZSSI, ovom odlukom traži se od dužnosnika Tihomira 

Jakovine, ministra poljoprivrede 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


