
 
                                                             
 
 
                                                                                                                                            
Urbroj: 711-I-116-01-M-24/11 
U Zagrebu, 21. travnja 2011. 
                                                          
 
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), sukladno 
odredbi članka 27. stavak 4. Pravilnika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o 
unutarnjem ustroju i postupku („Narodne novine“, broj 86/05 i 123/09, u daljem tekstu: 
Pravilnik), a vezano za članak 3. stavak 2. i članak 52. stavak 3. Zakona o sprječavanju 
sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11, u daljnjem tekstu: Zakon) u predmetu Ante 
Samodola, predsjednika uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na 
svojoj 24. sjednici, održanoj 14. travnja 2011. godine, donijelo je sljedeći 
                                            
 
                                                              ZAKLJUČAK 
 
Davanje Mišljenja Povjerenstva po podnesenom zahtjevu Ante Samodola, predsjednika 
Uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga privremeno se odgađa te se 
predmet privremeno odlaže u pismohranu Povjerenstva dok državna tijela iz članka 3. 
stavka 2. Zakona ne dostave Povjerenstvu popis osoba koje podliježu imenovanju, 
izboru ili potvrdi a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog 
Zakona. 
 
                                                              Obrazloženje 
 
Novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa stupio je na snagu 10. ožujka 2011. godine. 
Sukladno članku 3. stavku 2. navedenog Zakona, odredbe Zakona primjenjuju se i na 
obnašatelje dužnosti koje kao dužnosnike imenuje ili potvrđuje Hrvatski sabor, imenuje Vlada 
Republike Hrvatske ili Predsjednik Republike Hrvatske, osim osoba koje imenuje Predsjednik 
Republike Hrvatske u skladu s odredbama Zakona o službi u oružanim snagama Republike 
Hrvatske. 
Prema odredbi članka 52. st. 3. Zakona, državna tijela iz članka 3. stavka 2. ovog Zakona 
dostavit će Povjerenstvu popis osoba koje podliježu imenovanju, izboru ili potvrdi najkasnije 
u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, dakle najkasnije do 10. rujna 
2011. 
Nakon što Povjerenstvo zaprimi popise osoba koje podliježu imenovanju, izboru ili potvrdi od 
gore navedenih državnih tijela, pristupit će davanju Mišljenja podnositelju zahtjeva. 
 

                                                                                                                                                
U skladu s gore navedenim, Povjerenstvo je donijelo procesni zaključak  kako je navedeno u 
izreci ovoga akta. 
                                                                                                                             
 
                                                                      PREDSJEDNIK POVJERENSTVA  
                                                                              Mate Kačan dipl.iur., v.r 


