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

temelju članka 39. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 

26/11., 12/12., 126/12. i 48/13. – pročišćeni tekst Zakona u daljnjem tekstu ZSSI), u 

predmetu dužnosnika Tomislava Vrdoljaka, zamjenika župana Šibensko-kninske 

županije na 29. sjednici, održanoj dana 31. listopada 2013., donosi sljedeću:  

ODLUKU 

I. Istovremeno obnašanje dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada Knina u 

mandatu 2009. – 2013., te dužnosti zamjenika župana Šibensko-kninske 

županije u mandatu 2013. – 2017., i obavljanje funkcije člana, odnosno 

predsjednika nadzornog odbora trgovačkog društva KOMUNALNO 

PODUZEĆE d.o.o., Knin, Trg Oluje 5. kolovoza 1995. kbr. 9., kao i člana 

upravnog vijeća Opće bolnice Hrvatski ponos Knin, predstavlja povredu 

članka 14. stavka 1. ZSSI-a. 

 

II. Za povrede ZSSI-a, opisane pod točkom I. ove izreke, dužnosniku Tomislavu 

Vrdoljaku, zamjeniku župana Šibensko-kninske županije, izriče se sankcija iz 

članka 42. stavka 1. podstavka 2. ZSSI-a, obustava isplate dijela neto 

mjesečne plaće u iznosu od 5.000,00 kuna, koja će se izvršiti u pet jednakih 

mjesečnih obroka. 

Obrazloženje 

Povjerenstvo je na 24. sjednici održanoj dana 4. rujna 2013., na temelju saznanja o 

mogućem sukobu interesa pokrenulo postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv 

dužnosnika Tomislava Vrdoljaka, zamjenika župana Šibensko-kninske županije u aktualnom 

mandatu, zbog okolnosti što je istovremeno uz obnašanje navedene dužnosti, a prethodno 

istovremeno uz obnašanje dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada Knina u mandatu 2009. 

– 2013.,  bio član nadzornog odbora trgovačkog društva KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. 

te član upravnog vijeća Opće bolnice Hrvatski ponos Knin. 

 

Na odluku Povjerenstva o pokretanju postupka radi utvrđivanja sukoba interesa, 

dužnosnik Tomislav Vrdoljak dostavio je pisano očitovanje u zakonom propisanom roku. 
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U očitovanju, dužnosnik u bitnom navodi da osporava navode iz odluke Povjerenstva 

o pokretanju postupka, smatrajući da ne postoje razlozi za pokretanje postupka i izricanje 

sankcija propisanih u članku 42. ZSSI-a. Dužnosnik ne spori da je bio član nadzornog odbora 

trgovačkog društva KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., niti spori da je bio član upravnog 

vijeća Opće bolnice Hrvatski ponos Knin.  

Dužnosnik pojašnjava da je za člana nadzornog odbora trgovačkog društva 

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.,  prvi puta izabran dana 27. listopada 2005., a za 

predsjednika istog dana 9. siječnja 2006. U to vrijeme dužnosnik je obnašao dužnost 

zamjenika gradonačelnika Grada Knina. Na temelju Zakona o sprječavanju sukoba interesa u 

obnašanju javnih dužnosti („Narodne novine“ broj 163/03., 94/04. i 48/05.) koji je u to 

vrijeme bio na snazi, dužnosnici u smislu tog zakona bili su samo gradonačelnici i općinski 

načelnici no ne i njihovi zamjenici, stoga njegovo članstvo u nadzornom odboru predmetnog 

trgovačkog društva nije bilo sporno u smislu odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa.  

Dužnosnik u očitovanju nadalje navodi da je na novi mandat u nadzornom odboru 

predmetnog trgovačkog društva imenovan 2010. godine. Ostavku na članstvo u nadzornom 

odboru podnio je povodom stupanja na dužnost zamjenika župana Šibensko-kninske županije, 

odnosno nakon 7. lipnja 2013.  

Dužnosnik navodi da je za članstvo u nadzornom odboru trgovačkog društva primao 

naknadu i to u ukupnom iznosu od 11.864,25 kn, u razdoblju od 1. veljače 2006. do 28. 

veljače 2008. godine, te da je nakon što je u siječnju 2008. godine stupio na dužnost 

zastupnika u Hrvatskom saboru, zatražio prekid plaćanja ove naknade. Dužnosnik nadalje 

navodi da u obnašanju javnih dužnosti, pa tako i u obavljanju funkcije člana nadzornog 

odbora trgovačkog društva KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., nikada nije sudjelovao u 

donošenju odluke kojom bi se doveo u sukob interesa, te da je u međuvremenu 

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., odlukom Gradskog vijeća Grada Knina utvrđeno kao 

trgovačko društvo od posebnog interesa za Grad Knin, u smislu članka 14. stavka 2. ZSSI-a.  

U odnosu na članstvo u upravnom vijeću Opće bolnice Hrvatski ponos Knin, 

dužnosnik navodi da je u upravno vijeće bolnice imenovan u dva uzastopna mandata, i to 

2008. i 2012. godine, i to u vrijeme obnašanja dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada 

Knina. Dužnosnik navodi da za članstvo u upravnom vijeću nikada nije primao naknadu. 

Obzirom da je osnivač ustanove Opća bolnica Hrvatski ponos Knin Šibensko – kninska 

županija, dužnosnik je podnio ostavku na članstvo u upravnom vijeću ove ustanove, čim je 

izabran zamjenikom župana Šibensko-kninske županije, obzirom da bi članstvo u upravnom 

vijeću u konkretnom slučaju predstavljao obnašanje nespojivih dužnosti u smislu članka 89. 

Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12.). 

Dužnosnik navodi da smatra da nije prekršio mjerodavne odredbe zakona te stoga 

predlaže Povjerenstvu da predmetni postupak obustavi. 
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U prilogu očitovanja dužnosnik je dostavio: potvrde o isplaćenom primitku, dohotku, 

uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu – isplatitelja KOMUNALNO PODUZEĆE 

d.o.o., za 2006., 2007. i 2008. Godinu; Odluku Grada Knina o izboru članova Nadzornog 

odbora trgovačkog društva KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., klasa: 302-01/05-01/5 od 7. 

listopada 2005.; Odluku trgovačkog društva KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. o izboru 

predsjednika nadzornog odbora od 9. siječnja 2006. - zajedno sa popisom članova i izjavom o 

prihvaćanju izbora; Potvrdu trgovačkog društva KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. o 

ukupno isplaćenom iznosu naknade Tomislavu Vrdoljaku; Rješenje Županijske skupštine 

Šibensko-kninske županije o imenovanju Tomislava Vrdoljaka za člana Upravnog vijeća 

Opće bolnice Hrvatski ponos Knin, klasa: 119-01/08-01/27 od 28. srpnja 2008.; Rješenje 

Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o imenovanju Tomislava Vrdoljaka za člana 

Upravnog vijeća Opće bolnice Hrvatski ponos Knin, klasa: 119-01/13-01/13 od 15. lipnja 

2012.;  Ostavku na nespojivu dužnost od 6. lipnja 2013. i Odluku trgovačkog društva 

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. o prestanku mandata člana Nadzornog odbora za 

Dragana Jerkovića od 8. prosinca 2010. godine. 

Povjerenstvo je utvrdilo da je dužnosnik u izvješćima o imovinskom stanju 

dužnosnika, koje je Povjerenstvu podnio povodom obnašanja dužnosti zamjenika 

gradonačelnika Grada Knina, kao početak mandata zamjenika gradonačelnika naveo 30. 

svibnja 2009. godine. U to vrijeme na snazi je bio Zakon o sprječavanju sukoba interesa u 

obnašanju javnih dužnosti („Narodne novine“, broj: 163/03., 94/04., 48/05., 141/06., 60/08., 

38/09.), koji je u članku 2. stavku 1. podstavku 34. propisivao da su gradonačelnici, općinski 

načelnici i njihovi zamjenici dužnosnici u smislu navedenog zakona.  

Člankom 11. stavkom 6. citiranog Zakona, bilo je propisano da iznimno dužnosnici 

mogu biti članovi u najviše do dva (2) nadzorna odbora trgovačkih društava, ustanova i 

izvanproračunskih fondova koji su od posebnoga državnog interesa, osim ako posebnim 

zakonom nije određeno da je dužnosnik član nadzornog odbora trgovačkog društva, ustanove 

i izvanproračunskog fonda po položaju. Za članstvo u nadzornim odborima trgovačkih 

društava, ustanovama i izvanproračunskim fondovima dužnosnik nema pravo na ikakvu 

naknadu, osim prava na naknadu putnih i drugih troškova. Hrvatski sabor utvrđuje popis 

trgovačkih društava od posebnoga državnog interesa, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.  

Stavkom 7. istog članka istog Zakona bilo je propisano da dužnosnici koji obnašaju 

dužnost u jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave mogu biti članovi 

nadzornih odbora u trgovačkim društvima koja su u vlasništvu jedinice lokalne, odnosno 

područne (regionalne) samouprave ili u kojima te jedinice imaju udjele, a od posebnog su 

interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ali bez prava na 

naknadu, osim prava na naknadu putnih i drugih troškova. Predstavničko tijelo jedinice 

lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave utvrđuje popis trgovačkih društava od 

posebnog interesa za tu jedinicu na prijedlog poglavarstva 

 



Republika Hrvatska, Ul. Kneza Mutimira 5, 10 000 Zagreb, Tel: ++385/1/5559 527, Fax: ++ 385/1/5559 407 

www.sukobinteresa.hr , e-mail: info@sukobinteresa.hr, OIB   60383416394  

 

Povjerenstvo utvrđuje da su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o 

sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti („Narodne novine“ broj: 91/10.), 

izmijenjene odredbe o dopuštenosti članstva u nadzornim odborima trgovačkih društava na 

način da je od stupanja na snagu tog Zakona, bilo propisano da dužnosnici ne mogu biti 

članovi uprava ili nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća 

ustanova, odnosno nadzornih odbora izvanproračunskih fondova, a iznimno, dužnosnici su 

mogli biti članovi u najviše do dva upravna vijeća ustanova, odnosno nadzorna odbora 

izvanproračunskih fondova koji su od posebnog državnog interesa, osim ako posebnim 

zakonom nije određeno da je dužnosnik član upravnog vijeća ustanove, odnosno nadzornog 

odbora izvanproračunskog fonda po položaju. Iznimka koje se odnosi na nadzorne odbore 

trgovačkih društva koja su u vlasništvu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) 

samouprave ili u kojima te jedinice imaju udjele, a od posebnog su interesa za jedinicu 

lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, ostala je na snazi. 

Slijedom navedenog Povjerenstvo utvrđuje da je do stupanja na snagu ZSSI-a  

dužnosnik mogao biti član nadzornog odbora trgovačkog društva samo ukoliko je Hrvatski 

sabor to trgovačko društvo proglasio trgovačkim društvom od posebnog državnog interesa ili 

ako je dužnosnik bio član nadzornog odbora trgovačkog društva po položaju (do 2010.g.) , a 

ako je dužnosnik obnašao dužnost u jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) 

samouprave, mogao je biti član nadzornog odbora u trgovačkim društvima koja su u 

vlasništvu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ili u kojima te 

jedinice imaju udjele, ukoliko je predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne 

(regionalne) samouprave to trgovačkih društava utvrdilo trgovačkim društvom od posebnog 

interesa za tu jedinicu. 

Uvidom u Odluku Hrvatskoga sabora o Popisu pravnih osoba od posebnog državnog 

interesa („Narodne novine“ broj: 144/10.) Povjerenstvo je utvrdilo kako niti KOMUNALNO 

PODUZEĆE d.o.o. niti Opća bolnica Hrvatski ponos Knin nisu pravne osobe od posebnog 

državnog interesa. Povjerenstvo je izvršilo uvid i u Dopis Grada Knina, klasa: 053-02/13-01/5 

od 19. ožujka 2013., kojim je Povjerenstvo obaviješteno o pravnim osobama od posebnog 

interesa za Grad Knin, iz kojega je utvrđeno kako niti KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. niti 

Opća bolnica Hrvatski ponos Knin, nisu pravne osobe od posebnog interesa za Grad Knin. 

Slijedom navedenog, Povjerenstvo utvrđuje da je dužnosnik Tomislav Vrdoljak, 

istovremenim obnašanjem dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada Knina i članstvom u 

nadzornom odboru trgovačkog društva KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., kao i članstvom 

u upravnom vijeću Opće bolnice Hrvatski ponos Knin, kršio odredbe članka 11., stavaka 6. i 

7. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti koje su u relevantno 

vrijeme bile na snazi. 

Dana 10. ožujka 2011. stupio je na snagu Zakon o sprječavanju sukoba interesa 

(„Narodne novine“ broj: 26/11.). Člankom 14. stavkom 1. ZSSI-a propisao 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 poslovnim subjektima.  
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Člankom 14. stavkom 2. ZSSI-a propisano je da iznimno, dužnosnici mogu biti 

članovi u najviše do dva upravna vijeća ustanova, odnosno nadzorna odbora 

izvanproračunskih fondova koji su od posebnog državnog interesa ili su od posebnog interesa 

za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, osim ako posebnim 

zakonom nije određeno da je dužnosnik član upravnog vijeća ustanove, odnosno nadzornog 

odbora izvanproračunskog fonda po položaju. Za članstvo u upravnim vijećima ustanova, 

odnosno nadzornim odborima izvanproračunskih fondova dužnosnik nema pravo na naknadu, 

osim prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova. Popis pravnih osoba od 

posebnog državnog interesa utvrđuje Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, 

dok popis pravnih osoba od posebnog interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne 

(regionalne) samouprave utvrđuje Predstavničko tijelo te jedinice.  

Nakon dostavljenog očitovanja i uvida u cjelokupni spis predmeta Povjerenstvo je na 

29. sjednici dana 31. listopada 2013.g. raspravljalo o donošenju odluke u odnosu na 

dužnosnika Tomislava Vrdoljaka, koji je po pozivu Povjerenstva prisustvovao navedenoj 

sjednici. Nakon izlaganja predmeta od strane izvjestitelja, člana Povjerenstva, predsjednica 

Povjerenstva dala je riječ prisutnom dužnosniku Tomislavu Vrdoljaku koji je dopunio navode 

iz svog pisanog očitovanja.  

Tom prilikom dužnosnik je naveo da je u dosadašnjoj političkoj karijeri i javnom 

životu obnašao visoke javne dužnosti pa tako i dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru. U 

odnosu na članstvo u nadzornom odboru predmetnog trgovačkog društva ponovno je istaknuo 

da nikada nije sudjelovao u donošenju odluke koje bi njemu ili s njim povezanim osobama 

donijele materijalnu korist te stoga smatra da nije bio u sukobu interesa. Dužnosti koje je 

obnašao, obnašao je časno te smatra da je svojim profesionalnim radom doprinosio uspješnom 

radu institucija pa tako i trgovačkog društva, javnih ustanova i drugih pravnih subjekata u 

kojima je bio na određenim funkcijama. U izviješćima o imovinskom stanju koje je podnosio 

Povjerenstvu,  uredno je prijavljivao sve svoje dužnosti, te nikada nije skrivao niti naknade 

koje je primao za njihovo obnašanje. Smatra da je sankcija koju je Povjerenstvu predložio 

izvjestitelj previsoka obzirom da nije bio u sukobu interesa te da od strane nadležnih tijela 

nikada nije bio upozoren da njegovo postupanje predstavlja kršenje odredbi ZSSI-a. 

Uz usmenu dopunu očitovanja, dužnosnik je dostavio daljnju dokumentaciju i to 

pismenu ostavku na članstvo u nadzornom odboru trgovačkog društva KOMUNALNO 

PODUZEĆE d.o.o., s potvrdom primitka, podnesenu dana 6. ožujka 2013.g., te dopis kojeg je 

Grad Knin, na traženje Povjerenstva dostavio Povjerenstvu povodom izrade registra pravnih 

osoba koje su proglašene pravnim osobama od posebnog interesa klasa 053-02/13-01/5, 

ur.broj: 2182/10-02-13-2 od 19. ožujka 2013.g., a u kojem se navodi da je Gradsko vijeće 

Grada Knina donijelo Odluku o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Knin, 

koja je objavljena u Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije broj 7/11. Povjerenstvo 

utvrđuje, kao što je već ranije obrazloženo, da se u navedenoj odluci kao pravna osoba od 

posebnog interesa ne navodi niti KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., niti Opća bolnica 

Hrvatski ponos Knin. 
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Povjerenstvo je tijekom postupka nedvojbeno utvrdilo da je Tomislav Vrdoljak u 

mandatu 2009. – 2013. obnašao dužnost zamjenika gradonačelnika Grada Knina, te da u 

mandatu 2013. – 2017. obnaša dužnost zamjenika župana Šibensko-knjinske Županije.  

Slijedom navedenog, Povjerenstvo utvrđuje da je povodom obnašanja navedenih 

dužnosti Tomislav Vrdoljak dužnosnik i u smislu odredbi ZSSI-a i u smislu ranije važećih 

odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti. 

Nadalje, uvidom u gore navedenu dokumentaciju koju je uz pisano očitovanje dostavio 

dužnosnik, te uvidom u podatke povijesnog izvatka iz sudskog registra Trgovačkog suda u 

Zadru, za mbs 060175066 Povjerenstvo je utvrdilo da je Tomislav Vrdoljak bio član 

nadzornog odbora trgovačkog društva KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., od 01. studenog 

2005.g., pa do podnošenja ostavke dana 06. lipnja 2013.g., te da je od 28. srpnja 2008.g., pa 

do podnošenja ostavke dana 06. lipnja 2013.g., bio član upravnog vijeća Opće bolnice 

Hrvatski ponos Knin.  

Slijedom navedenog, Povjerenstvo je nedvojbeno utvrdilo da je istovremenim 

obnašanjem dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada Knina u mandatu 2009. – 2013., te 

dužnosti zamjenika župana Šibensko-kninske županije u mandatu 2013. – 2017., i 

obavljanjem funkcije člana, odnosno predsjednika nadzornog odbora trgovačkog društva 

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., kao i člana upravnog vijeća Opće bolnice Hrvatski 

ponos Knin, dužnosnik Tomislav Vrdoljak, u razdoblju od 10. ožujka 2011.g, pa do 06.ožujka 

2013.g., kršio članak 14. stavak 1. ZSSI-a. 

U odnosu na navode iz očitovanja dužnosnika na odluku o pokretanju postupka a 

osobito u odnosu na navode da u obnašanju javnih dužnosti pa tako i povodom obavljanja 

funkcije člana nadzornog odbora trgovačkog društva KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., i 

člana upravnog vijeća Opće bolnice Hrvatski ponos Knin dužnosnik nije sudjelovao u 

donošenju odluke kojom bi se doveo u sukob interesa Povjerenstvo tumači da ova okolnost 

nije od značaja za utvrđivanje povrede članka 14. stavka 1. ZSSI-a. Naime, predmetni 

postupak nije pokrenut radi utvrđivanja moguće povrede članka 2. ZSSI-a kojom se definiraju 

situacije sukoba interesa.   

Povjerenstvo tumači da ZSSI u člancima 2. i 5. sadrži etičke odredbe o načinu 

obnašanja javnih dužnosti, ali ujedno u preostalim odredbama, pa tako i odredbama članak 

14., propisuje sustav jasnih konkretnih pravnih pravila kojih su se dužnosnici povodom 

obnašanja u tom Zakonu definiranih javnih dužnosti, dužni pridržavati. 

Člankom 42. ZSSI-a propisane su sankcije koje se mogu izreći za povredu odredbi 

navedenog zakona. Povjerenstvo je cijenilo sve okolnosti o kojima ovisi odabir vrste i visine 

sankcije dužnosniku Tomislava Vrdoljaka za utvrđene povrede članka 14. stavka 1. ZSSI-a. 
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Povjerenstvo je kao okolnosti koje su utjecale da sankcija bude niža ocijenilo činjenicu 

da dužnosnik u razdoblju obnašanja dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada Knina u 

mandatu 2009.-2013.g., nije primao naknadu za obnašanje dužnosti člana nadzornog odbora 

trgovačkog društva a niti naknadu za članstvo u upravnom vijeću Opće bolnice Hrvatski 

ponos Knin, kao i činjenicu da je dužnosnik razriješio utvrđene povrede članka 14. stavka 1. 

ZSSI-a prije nego što je Povjerenstvo donijelo odluku o pokretanju ovog postupka protiv 

dužnosnika. Ostali navodi na koje se dužnosnik u svom pisanom očitovanju i njegovoj 

usmenoj dopuni pozvao, ne mogu se uvažiti kao razlozi na temelju kojih bi ovo Povjerenstvo 

moglo obustaviti predmetni postupak ili izreći sankciju blažu od obustave isplate dijela neto 

mjesečne plaće. Otežavajućom okolnošću Povjerenstvo je cijenilo činjenicu da je dužnosnik 

prekršio članak 14.stavak1. ZSSI-a po dvije osnove, odnosno članstvom u nadzornom odboru 

trgovačkog društva te članstvom u upravnom vijeću ustanove. 

Slijedom navedenog, Povjerenstvo smatra da je za utvrđene povrede ZSSI-a 

primjerena sankcija obustava isplate neto mjesečne plaće u iznosu od 5.000,00 kn koja će se 

izvršiti u pet jednakih mjesečnih obroka. 

Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ove odluke. Sukladno članku 39. 

stavku 7. ZSSI-a, ova odluka objavit će se na Internet stranici Povjerenstva. 

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

         Dalija Orešković, dipl. iur. 

 

Uputa o pravnom lijeku 

Protiv odluke Povjerenstva može se pokrenuti upravni spor. Upravna tužba podnosi se 

nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave odluke Povjerenstva. 

Podnošenje tužbe nema odgodni učinak. 


