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Broj: SI-62/13 

Zagreb, 22. svibnja 2013. 

 

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

temelju članka 30. stavka 1., podstavka 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 obnašatelja dužnosti Duška Zimonje, člana Vijeća za elektroničke 

medije, na 18. sjednici, održanoj 20. lipnja 2013. donosi sljedeću  

 

 

ODLUKU 

 

I. Stupanjem na dužnost ravnatelja poslovne jedinice Tehnologija HRT, prije 

proteka 12 mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti člana Vijeća za 

elektroničke medije, obnašatelj dužnosti Duško Zimonja postupio je suprotno 

članku 20. stavk 1. ZSSI-a.  

 

II. Istovremenim obnašanjem dužnosti člana Vijeća za elektroničke medije i 

dužnosti člana uprave odnosno direktora trgovačkog društva Connecto Artis 

d.o.o., obnašatelj dužnosti Duško Zimonja postupio je suprotno članku 14. 

stavku 1. ZSSI-a. 

 

III. Propuštanjem prenošenja upravljačkih prava na temelju udjela u vlasništvu 

(kapitalu) trgovačkog društva Connecto Artis d.o.o., na drugu osobu ili na 

posebno tijelo odnosno na povjerenika za vrijeme obnašanja dužnosti člana 

Vijeća za elektroničke medije, obnašatelj dužnosti Dušo Zimonja postupio je 

suprotno članku 16. stavak 1. ZSSI-a. 

 

IV. Za povrede ZSSI-a, opisane pod točkama I., II. i III. ove izreke, obnašatelju 

dužnosti Dušku Zimonji, izriče se sankcija iz članka 42. stavak 1. podstavak 2. 

ZSSI-a, obustava isplate dijela neto mjesečne plaće u iznosu od 7.000,00 kn 

koja će trajati dva mjeseca, i izvršit će se u dva jednaka mjesečna obroka. 

 

V. Na temelju članka 20. stavka 3. ZSSI-a, nalaže se obanašatelju dužnosti 

Dušku Zimonji da u roku od 30 dana od dana primitka ove odluke, svoje 

privatne poslove uredi sukladno obvezama propisanim u članku 14. stavku 1. 

ZSSI-a, te da razriješi situaciju sukoba interesa koja proizlazi iz stupanja na 

dužnost ravnatelja poslovne jedinice Tehnologija HRT-a. 
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VI. Na temelju članka 20. stavka 5. ZSI-a, Predmet će se dostaviti nadležnom 

državnom odvjetništvu radi pokretanja prekršajnog postupka protiv Duška 

Zimonje, Hrvatske radiotelevizije i odgovorne osobe u Hrvatskoj 

radioteleviziji (Glavnog ravnatelja HRT-a), zbog povrede članka 20. stavka 1. 

ZSSI-a. 

Obrazloženje 
 

Povjerenstvo je na 15. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2013.g., pokrenulo postupak 

utvrđivanja sukoba interesa protiv obnašatelja dužnosti Duška Zimonje, člana Vijeća za 

elektroničke medije.  Na odluku Povjerenstva o pokretanju postupka radi utvrđivanja sukoba 

interesa, obnašatelj dužnosti Duško Zimonja, dostavio je pisano očitovanje u propisanom roku 

putem punomoćnika, odvjetnika Ivana Delića.  

U dostavljenom pisanom očitovanju prvenstveno se osporava nadležnost Povjerenstva 

za postupanje u ovom predmetu. Ističe se da je Povjerenstvo neosnovano i pogrešno 

protumačilo odredbe ZSSI-a, odnosno da Povjerenstvo pogrešno Duška Zimonju povodom 

obnašanja dužnosti člana Vijeća za elektroničke medije smatra osobom na koju bi se 

primjenjivao ZSSI. Osporavajući osnovanost vođenja postupka sukoba interesa, obnašatelj 

dužnosti Duško Zimonja poziva se i na zaključak kojeg je donijelo Povjerenstvo u ranijem 

sazivu, a kojim se predmet donošenja mišljenja na zahtjev Agencije za elektroničke medije, 

odlaže u pismohranu dok državna tijela ne dostave Povjerenstvu popis osoba koje podliježu 

imenovanju, izboru ili potvrdi, te stoga postupanje i odluku Povjerenstva u ovom predmetu 

Duško Zimonja smatra preuranjenom.  

 Duško Zimonja osporava da bi bio državni dužnosnik u smislu Zakona o obvezama i 

pravima državnih dužnosnika, ali i u smislu ZSSI-a te Zakona o elektroničkim medijima, u 

kojem je u članku 68. stavku 7. izrijekom navedeno da član Vijeća ne može biti državni 

dužnosnik. U očitovanju se osporavaju i ostali razlozi odluke o pokretanju postupka i kriteriji 

temeljem kojih je ovo Povjerenstvo utvrdilo da je član Vijeća za elektroničke medije obvezan 

postupati sukladno odredbama ZSSI-a, pa tako i kriterij nadležnosti i djelokruga rada Vijeća 

za elektroničke medije. U prilog takvim navodima, obnašatelj dužnosti Duško Zimonja 

dostavio je uz očitovanje dopis Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Klasa: 612-12/12-

01/0076, Ur.broj: 532-10-01/4-12-4 od 31. srpnja 2012.g., potpisan od strane zamjenika 

ministrice, prof. Berislava Šipuša, u kojem se navodi da članovi Vijeća za elektroničke 

medije, nemaju status državnih dužnosnika. 

U odnosu na razloge pokretanja postupka radi utvrđivanja sukoba interesa, Duško 

Zimonja navodi da u konkretnom slučaju sukoba interesa nema, jer je na dužnost ravnatelja 

poslovne jedinice Tehnologija HRT-a, sukladno Ugovoru o radu kojeg je sklopio s HRT-om, 

stupio dana 06. lipnja 2013.g., odnosno nakon što je Hrvatski sabor dana 05. lipnja 2013.g., 

povodom podnesenog zahtjeva za razrješenje od dana 22. travnja 2013.g., donio odluku 

kojom Duška Zimonju razrješava dužnosti člana Vijeća za elektroničke medije. Ističe da je do 

ovog razrješenja profesionalno, odnosno u punom radnom vremenu obavljao rad u Agenciji 

za elektroničke medije, te da sukladno Ugovoru o radu kojeg je sklopio s HRT-om dužnost 

ravnatelja poslovne jedinice Tehnologija HRT-a također obavlja profesionalno, u punom 

radnom vremenu, pa da stoga istovremeno obnašanje ovih dužnosti nije niti moguće.  



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

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

 

Iz ovih razloga smatra da njegovo imenovanje na dužnost ravnatelja poslovne jedinice 

Tehnologija HRT-a nije bilo u suprotnosti s člankom 24. Statuta HRT-a. 

Uz očitovanje na odluku o pokretanju postupka radi utvrđivanja sukoba interesa 

dostavljena je; punomoć kojom se za zastupanje u ovom postupku pred Povjerenstvom 

opunomoćuje odvjetnik Ivan Delić, Potvrda Odjela kadrovskih poslova HRT-a, potpisana od 

strane Nele Gudelj, rukovoditeljice RJ ljudskih potencijala kojom se potvrđuje da preslike 

natječajne dokumentacije Duška Zimonje koja se dostavlja Povjerenstvu odgovaraju 

izvornicima koji se nalaze u Odjelu kadrovskih poslova HRT-a, i to preslika radne knjižice 

Duška Zimonje; životopis; prijava Duška Zimonje kao kandidata za ravnatelja Tehnologije 

HRT-a; izjava Duška Zimonje o ispunjavanju uvjeta iz članka 24. Statuta HRT-a, ovjerena od 

javnog bilježnika Darja Bošnjak, pod brojem ovjere OV-3831/13 dana 20. ožujka 2013.g.; 

domovnica; diploma Sveučilišta u Zagrebu, Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu, o 

završenom poslijediplomskom obrazovanju magistra znanosti iz oblasti tehničkih znanosti, 

područje elektrotehnike, smjer opća elektronika; diploma Sveučilišta u Zagrebu, 

Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu o stečenoj stručnoj spremi sedmog stupnja odnosno 

diplomiranog inženjera elektrotehnike; svjedodžba Centra za strane jezike d.d., o završenom 

petom stupnju engleskog jezika; potvrda Centra za strane jezike d.d., o pohađanju 

konverzacijskog tečaja engleskoj jezika; potvrda Centra Suvag o završenom petom stupnju 

njemačkog jezika; preslika iskaznice Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata; Odluka 

glavnog ravnatelja HRT-a od 19. travnja 2013.g., kojom se Duško Zimonja imenuje 

ravnateljem ustrojbene poslovne jedinice Tehnologija HRT-a na mandat od pet godina a u 

kojoj se utvrđuje da će datum stupanja na dužnost biti suglasno utvrđen Ugovorom o radu; i 

zahtjev za razrješenje s dužnosti člana Vijeća za elektroničke medije od 22. travnja 2013.g. 

kojeg je Duško Zimonja podnio Hrvatskom saboru.  

Člankom 3. stavak 2. ZSSI-a propisano je da se ZSSI primjenjuje i na obnašatelje 

dužnosti koje, između ostalog, kao dužnosnike imenuje ili potvrđuje Hrvatski sabor. Člankom 

52. stavkom 3. ZSSI-a propisana je obveza državnih tijela iz članka 3. stavka 2. ZSSI-a da  

Povjerenstvu dostave popis osoba koje podliježu imenovanju, izboru ili potvrdi najkasnije u 

roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu tog Zakona. Do dana donošenja odluke u 

ovom postupku, Povjerenstvo od Hrvatskog sabora nije zaprimilo popis osoba koje podliježu 

izboru ili imenovanju ili potvrdi, iako je ZSSI stupio na snagu 11. ožujka 2011.g.  

U svrhu  učinkovite primjene navedenog zakona, te ispunjavanja obvezi Republike 

Hrvatske u području sukoba interesa kao preventivne sfere borbe protiv korupcije, 

Povjerenstvo utvrđuje da je nadležno za postupanje protiv Duška Zimonje, kao obnašatelja 

dužnosti člana Vijeća za elektroničke medije, i to na temelju članka 28. stavka 1. i stavka 2. te 

na temelju članka 3. stavka 2. ZSSI-a. 

Duško Zimonja je članom Vijeća za elektroničke medije imenovan odlukom 

Hrvatskog sabora od dana 15. svibnja 2012.g., („Narodne novine“, broj 70/12). 

Obzirom da se u svom očitovanju Duško Zimonja poziva na okolnost da nije državni 

dužnosnik, te da stoga nije obvezan postupati sukladno odredbama ZSSI-a, Povjerenstvo smatra 

nužnim pojasniti razliku između pravnog pojma državni dužnosnik, u smislu kako je ovaj 

pojam definiran u odredbama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika („Narodne 

novine“  broj 101/98, 135/98, 105/99, 20/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 163/03, 

16/04, 30/04, 121/05, 151/05, 141/06, 17/07, 34/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13), i 
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pojma dužnosnika u smislu odredbi ZSSI-a. Zakon o obvezama i pravima državnih 

dužnosnika po svom sadržaju, definira prava koja imaju taksativno nabrojeni obnašatelji 

određenih javnih dužnosti, odnosno državni dužnosnici.  

 

Povjerenstvo je suglasno s tumačenjem koje je dalo i Ministarstvo kulture u dopisu od 

31. srpnja 2012.g., da član Vijeća za elektroničke medije nije državni dužnosnik u smislu 

odredbi tog zakona, jer u tom Zakonu, članovi Vijeća za elektroničke medije uistinu nisu 

obuhvaćeni krugom državnih dužnosnika te im stoga ne pripadaju prava koja za državne 

dužnosnike proizlaze iz odredbi tog Zakona. 

 

Također je nesporno da se članom Vijeća za elektroničke medije ne bi mogla 

imenovati osoba koja je ujedno državni dužnosnik, odnosno osoba koja istovremeno obnaša 

neku od javnih dužnosti navedenih u članku 1. stavku 2. Zakona o obvezama i pravima 

državnih dužnosnika. 

 

No s druge strane, krug dužnosnika i obnašatelja dužnosti koji imaju obveze sukladno 

odredbama ZSSI-a, širi je u odnosu na krug državnih dužnosnika navedenih u članku 1. 

stavku 2. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Prava obnašatelja dužnosti koji 

nisu državni dužnosnici uređena su u zakonima koji se odnose na područje njihovog 

djelokruga rada i nadležnosti. 

 

Povjerenstvo utvrđuje da je Agencija za elektroničke medije samostalna i nezavisna 

pravna osoba s javnim ovlastima čiji Statut potvrđuje Hrvatski sabor, a kojom upravlja Vijeće 

za elektroničke medije kao regulatorno tijelo u području elektroničkih medija s ovlastima 

upravnog vijeća u smislu Zakona o ustanovama. Vijeće objavljuje godišnje izvješće o svom radu 

i podnosi ga Hrvatskom saboru. Predsjednik i ostali članovi Vijeća dužnost obnašaju u mandatu, 

odnosno imenuju se na razdoblje od pet godina uz mogućnost ponovnog imenovanja. Plaće 

članova Vijeća utvrđuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. 

 

Na temelju odredbi koje propisuju nadležnost, djelokrug rada, ovlasti i nadzor nad radom 

Agencije i Vijeća, Povjerenstvo utvrđuje da članove Vijeća za elektroničke medije Hrvatski sabor 

imenuje kao dužnosnike u smislu članka 3. stavka 2. ZSSI-a.  

 

Povjerenstvo tumači da odredbe ZSSI-a služe zaštiti javnog interesa i sprječavanju 

koruptivnih rizika koji su prirodno povezani sa obnašanjem svih, a osobito viših javnih 

dužnosti, te u tu svrhu predstavljaju uspostavu kontrolnog mehanizma načina na koji se 

obnaša javna dužnost. Povjerenstvo smatra da je takav kontrolni mehanizam nužan u odnosu 

na čelne osobe u pravnim osobama s javnim ovlastima, stoga na temelju članka 3. stavka 2. 

ZSSI-a, Povjerenstvo utvrđuje da se članovi Vijeća za elektroničke medije, opravdano mogu i 

moraju smatrati obveznicima postupanja sukladno navedenom Zakonu. 

 

U odnosu na točku I. izreke Povjerenstvo obrazlaže: 
 

 Člankom 20. stavkom 1. ZSSI-a, propisano je da dužnosnik u roku od jedne godine nakon 

prestanka obnašanja dužnosti ne smije prihvatiti imenovanje ili izbor ili sklopiti ugovor kojim 

stupa u radni odnos kod pravne osobe koja je za vrijeme obnašanja mandata dužnosnika bila u 

poslovnom odnosu ili kad u trenutku imenovanja, izbora ili sklapanja ugovora iz svih konkretnih 

okolnosti konkretnog slučaja jasno proizlazi da namjerava stupiti u poslovni odnos s tijelom u 

kojem je dužnosnik obnašao dužnost.  



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

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

 

 

Člankom 4. stavkom 4. ZSSI-a propisano je da se poslovnim odnosom u smislu 

navedenog zakona smatra se i davanje koncesija. 

 

Nadležnost Vijeća za elektroničke medije propisana je u članku 69. Zakona o 

elektroničkim medijima, među kojima je između ostalog propisano da Vijeće provodi postupak 

davanja koncesija sukladno navedenom Zakonu, Zakonu o koncesijama i pravilniku koji se donosi 

po odredbama navedenog Zakona, sklapa ugovor o koncesiji s najpovoljnijim ponuditeljem, 

donosi odluku o oduzimanju koncesije i dopuštenja, poduzima odgovarajuće mjere radi 

privremenog ograničenja slobode prenošenja audiovizualnih usluga iz drugih država, provodi 

postupak davanja dopuštenja za obavljanje djelatnosti pružanja audio i audiovizualnih medijskih 

usluga, izriče opomene u slučaju nepoštivanja odredbi tog Zakona, osigurava nadzor nad 

provedbom odredbi o programskim načelima i obvezama, osigurava nadzor nad audiovizualnim i 

radijskim programima koji se emitiranju putem satelitskog, internetskog, kabelskog i drugog 

dopuštenog oblika prijenosa, provodi postupak utvrđivanja nepoštivanja ili kršenja odredbi tog 

Zakona, te ima druge ovlasti i nadležnosti propisane u navedenom članku.  

Člankom 44. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“ broj 137/10. i 76/12.) 

propisano je da Vijeće za elektroničke medije kao nezavisno tijelo, obavlja nadzor provedbe  

Zakona o HRT-u i Ugovora koji se sklapa između HRT-a i Vlade Republike Hrvatske, a kojim se 
definiraju programske obveze HRT-a, te iznos i izvor sredstava za njihovo financiranje.  

Ovlasti Vijeća za elektroničke medije u odnosu na HRT obuhvaćaju nadzor nad 

provedbom programskih obveza koje čine sadržaj javnih usluga HRT-a, donošenje odluke o 

uvođenju značajno novih audiovizualnih usluga, davanje dopuštenja HRT-u za pokretanje novog 

radijskog ili televizijskog programskog kanala odnosno za obavljanje djelatnosti pružanja audio i 

audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev te dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski i drugi 

oblik prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa, kao i nadzor nad korištenjem mjesečne 

pristojbe i drugih javnih prihoda u skladu s pravilima o državnim potporama za javne 
radiodifuzijske usluge.  

U provedbi nadzora nad HRT-om, Vijeće može između ostalog, pregledavati i ispitivati 

poslovne knjige i dokumentaciju HRT-a, te druge stvari, te u tu svrhu može koristiti pojedine 
svoje članove, radnike Agencije za elektroničke medije ili druge stručnjake.  

Vijeće daje odobrenje na program rada i financijski plan koji se izrađuje i donosi svake 

godine za slijedeću godinu u kojem se utvrđuju aktivnosti i programske obveze te potrebna 

financijska sredstva. 

Vijeće izriče HRT-u opomene u slučaju nepoštivanja odredbi Zakona o HRT-u, Zakona o 

elektroničkim medijima i podzakonskim aktima te podnosi optužne prijedloge za počinjene 
prekršaje. 

Slijedom navedenog, Povjerenstvo utvrđuje da je Vijeće za elektroničke medije u 

izvršavanju svojih zakonom propisanih nadležnosti i ovlasti, u razdoblju u kojem je Duško 

Zimonja obnašao dužnost člana Vijeća za elektroničke medije, nesporno bilo u poslovnom odnosu 
s HRT-om u smislu članka 20.stavka.1 ZSSI-a. 

 Povjerenstvo utvrđuje da na temelju članka 20. stavka 1. ZSSI-a, zbog postojanja 

poslovnog odnosa između Vijeća za elektroničke medije kao regulatornog tijela u odnosu na 
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HRT, te tijela nadležnog za davanje koncesija, Duško Zimonja unatoč prestanku obnašanja 

dužnosti člana ovog Vijeća s danom donošenja odluke Hrvatskog sabora o razrješenju, niti u 

razdoblju od 12 mjeseci od prestanka obnašanja ove javne dužnosti nije mogao prihvatiti izbor 

odnosno imenovanje za ravnatelja poslovne jedinice Tehnologija HRT-a, niti je s HRT-om mogao 
sklopiti Ugovor o radu za navedenu dužnost u ravnateljstvu HRT-a. 

Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“, broj 137/10., 76/12., u daljnjem 

tekstu: Zakon o HRT-u), propisano je da je HRT pravna osoba koja ima status javne ustanove čija 

je djelatnost proizvodnja radijskog, audiovizualnoj i multimedijskog programa, glazbena 

proizvodnja, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga, multimedijskih usluga i usluga 

elektroničkih publikacija kao javnih usluga. 

 

Člankom 41. stavak 1. podstavak 3. Zakona o HRT-u, propisano je da se uvjeti za 

imenovanje i razrješenje ravnatelja pojedinih ustrojbenih jedinica uređuju u Statutu HRT-a u 

skladu s odredbama Zakona o HRT-u. Člankom 15. stavkom 1. podstavkom 14. Statuta Hrvatske 

radiotelevizije („Narodne novine“, broj 14/13), propisano je da glavni ravnatelj HRT-a na temelju 

provedenog javnog natječaja imenuje ravnatelje ustrojbenih poslovnih jedinica HRT-a Program, 

Produkcija, Tehnologija i Poslovanje na mandat od pet (5) godina. 

 

Člankom 68. stavkom 13. propisano je da se predsjednik, zamjenik predsjednika i 

članovi Vijeća, ne mogu se u razdoblju od godine dana od dana razrješenja s dužnosti 

imenovati za člana uprave, nadzornog odbora ili upravnog vijeća u pravnim osobama na koje 

se primjenjuju odredbe tog Zakona.  

 

Povjerenstvo utvrđuje da je HRT javna ustanova čija su tijela Glavni ravnatelj, 

Ravnateljstvo HRT-a, nadzorni odbor HRT-a i Programsko vijeće HRT-a. Ravnateljstvo čime 

Glavni ravnatelj i ravnatelji ustrojbenih jedinica HRT utvrđeni Statutom HRT-a, odnosno 

ravnatelji ustrojbenih poslovni jedinica Program, Produkcija, Tehnologija i Poslovanje.  

 

Ravnateljstvo HRT-a donosi Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih mjesta, 

Pravilnik o financijskom poslovanju, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, Pravilnik o 

zaštiti na radu i zaštiti od požara, Opći akt / cjenik o naknadama za rad vanjskih suradnika i 

druge potrebne cjenike, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, Ravnatelj poslovne 

jedinice rukovodi tom poslovnom jedinicom, provodi odluke Glavnog ravnatelja HRT-a i 

Poslovni plan HRT-a u poslovnoj jedinici kojom rukovodi, nadzire troškove odobrene za 

poslove iz djelokruga ustrojbene jedinice kojom rukovodi i odgovara za njih, realizira 

utvrđeni plan ulaganja u razvoj ustrojbene jedinice, te obavlja i druge poslove. 

 

Na temelju činjenice da je HRT javna ustanova, na temelju činjenice da  Ravnateljstvo 

HRT-a čine Glavni ravnatelj i ravnatelji poslovnih jedinica, na temelju gore navedenih ovlasti 

Ravnateljstva HRT-a, te na temelju ostalih mandatnih pozicija svakog ravnatelja poslovne 

jedinice koje su utvrđene u Pravilniku o unutarnjem ustroju, može se smatrati da je 

imenovanje ravnateljem poslovne jedinice HRT-a, po svom značenju istovjetno imenovanju 

za člana uprave, odnosno upravnog vijeća  u pravnoj osobi na koju se primjenjuju odredbe 

Zakona o elektroničkim medijima, u smislu članka 69. stavka 13. tog Zakona. 

 

Člankom 24. Statuta HRT-a, propisano je da ravnatelj poslovne jedinice HRT-a ne 

može biti osoba koja se nalazi u sukobu interesa. Sukob interesa u konkretnom slučaju 

proizlazi iz nadležnosti i ovlasti Vijeća za elektroničke medije u odnosu na HRT, te činjenice 
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da je Duško Zimonja, neposredno po prestanku obnašanja dužnosti u tijelu s javnim 

ovlastima, prešao u javnu ustanovu nad kojom je kao član Vijeća izvršavao te javne ovlasti. 

 

Povjerenstvo smatra da je na temelju navedenih odredbi Zakona o elektroničkim 

medijima, Zakona o HRT-u i Statuta HRT-a obnašatelju dužnosti Dušku Zimonji, moglo i 

moralo biti poznato da postoje zapreke njegovom imenovanju ravnateljem Tehnologije HRT-

a. 

U odnosu na točke II i III izreke Povjerenstvo obrazlaže: 

 

Člankom 14. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi 

upravnih tijela trgovačkih društava, niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim subjektima.  

 

Člankom 16. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da dužnosnik koji ima 0,5% i više dionica, 

odnosno udjela u vlasništvu (kapitalu) trgovačkog društva, za vrijeme obnašanja javne 

dužnosti mora prenijeti svoja upravljačka prava na temelju udjela u kapitalu društva na 

drugu osobu, ili na posebno tijelo, odnosno na povjerenika koji će glede ostvarivanja članskih 

prava i udjela u društvu djelovati u svoje ime, a za račun dužnosnika.  

 

Uvidom u podatke sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, Povjerenstvo je 

utvrdilo da je pod matičnim brojem subjekta 080792820 upisano trgovačko društvo Connecto 

Artis d.o.o., Zeleni trg 2, Zagreb, čiji je jedini član i osnivač Duško Zimonja, a ujedno je u 

tom trgovačkom društvu upisan kao direktor, koji trgovačko društvo zastupa pojedinačno i 

samostalno.  

 

U odnosu na točku IV. izreke Povjerenstvo obrazlaže: 

 

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

navedenog zakona. Prilikom odmjeravanja vrste i visine sankcije Povjerenstvo je cijenilo sve 

okolnosti o kojima ovisi stupanj odgovornosti obnašatelja dužnosti Duška Zimonje za 

počinjene povrede ZSSI-a.   

 

Povjerenstvo je olakotnom ocijenilo okolnost da je Povjerenstvo u ranijem sazivu, 

zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva kojeg su Povjerenstvu podnijeli članovi Vijeća za 

elektroničke medije, a kojim su tražili očitovanje da li su obvezni postupati sukladno 

odredbama ZSSI-a, odložilo u pismohranu, dok Hrvatski sabor kao tijelo nadležno za njihovo 

imenovanje ne dostavi popis osoba koje imenuje kao dužnosnike. Zbog ovih okolnosti 

obnašatelj dužnosti Duško Zimonja nije imao pravnu sigurnost jer mu od strane nadležnih 

državnih tijela nije bilo pravovremeno ukazano sukladno kojim zakonskim odredbama je 

obvezan postupati.  

 

S druge strane, Povjerenstvo otežavajućim ocjenjuje postupanje obnašatelja dužnosti 

Duška Zimonje u odnosu na odredbe Zakona o elektroničkim medijima, koje su mu kao članu 

Vijeća morale biti dobro poznate. 
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Slijedom navedenog Povjerenstvo smatra da je za utvrđene povrede ZSSI-a primjerena 

sankcija obustava isplate neto mjesečne plaće u  iznosu od 7.000,00 kn koja će se izvršiti u 

dva jednaka mjesečna obroka. Obzirom na zabranu stupanja u radni odnos u trajanju od 12 

mjeseci od dana prestanka obnašanja javne dužnosti, a koji rok nije protekao, obnašatelju 

dužnosti Dušku Zimonji naloženo je da u roku od 30 dana od dana primitka ove odluke, 

razriješi situaciju sukoba interesa koja proizlazi iz sklapanja Ugovora o radu s HRT-om. 

 

U odnosu na točku V. izreke Povjerenstvo obrazlaže: 

 

Na temelju članka 20. Stavka 3. ZSSI-a, obveze koje za dužnosnika proizlaze iz članka 

14. Stavka 1. Obvezuju dužnosnike od dana stupanja na dužnost te traju 12 mjeseci od dana 

prestanka obnašanja javne dužnosti, stoga je Povjerenstvo obnašatelju dužnosti Dušku 

Zimonji naložilo da svoje privatne poslove koji proizlaze iz obnašanja funkcije direktora 

trgovačkog društva Connecto Artis d.o.o., uredi sukladno obvezama propisanim u članku 14. 

stavku 1. ZSSI-a. Na temelju članka 16. stavka1. ZSSI-a dužnosnik je dužan izvršiti prijenos 

upravljačkih prava za vrijeme obnašanja javne dužnosti. Obzirom da od dana 05.lipnja 

2013.g., Duško Zimonja ne obnaša dužnost člana Vijeća za elektroničke medije, povreda 

članka 16. stavka 1. ZSSI-a razriješena je prije donošenja ove odluke Povjerenstva. 

 

U odnosu na točku VI. izreke Povjerenstvo obrazlaže: 

 

Člankom 20. stavkom 5. ZSSI-a propisano je da će Povjerenstvo, kad utvrdi povredu 

članka 20. stavka 1. ZSSI-a, bez odgađanja obavijestiti nadležno državno odvjetništvo. 

 

Člankom 49. stavkom 1. ZSSI-a, propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 

5.000,00 do 50.000,00 kn kazniti dužnosnik koji u roku od jedne godine nakon prestanka 

dužnosti prihvati imenovanje ili izbor ili sklopi ugovor kojim stupa u radni odnos kod pravne 

osobe koja je za vrijeme obnašanja mandata dužnosnika bila u poslovnom odnosu ili kad u 

trenutku imenovanja, izbora ili sklapanja ugovora iz svih okolnosti konkretnog slučaja jasno 

proizlazi da namjerava stupiti u poslovni odnos s tijelom u kojem je obnašao dužnost. 

 

Člankom 50. stavkom 1. ZSSI-a, propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 

50.000,00 do 1.000.000,00 kn kazniti za prekršaj pravna osoba koja protivno odredbama 

članka 20. istog Zakona imenuje ili izabere na dužnost dužnosnika ili s njim sklopi ugovor 

kojim dužnosnik stupa u radni odnos u roku od jedne godine od prestanka dužnosti. Stavkom 

3. istog članka propisano je da će se za navedene prekršaje kazniti i odgovorna osoba u 

pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kn. U ovom postupku 

Povjerenstvo je utvrdilo da je Duško Zimonja sklopio Ugovor o radu s HRT-om, te da ga je 

ravnateljem poslovne jedinice Tehnologija, imenovao Glavni ravnatelj HRT-a.  
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Obzirom da odredbama ZSSI-a Povjerenstvu nije stavljeno u nadležnost pokretanje 

prekršajnog postupka, predmet će se dostaviti nadležnom državnom odvjetništvu na daljnje 

postupanje.  

 

Ova odluka biti će dostavljena obnašatelju dužnosti Dušku Zimonji, članu Vijeća za 

elektroničke medije, osobno. 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.       
 


