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Zagreb, 28. lipnja 2013. 

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

članka 30. stavak 1. podstavak 2. 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 Davora Ive Stiera i Andreja Plenkovića, zastupnika u Hrvatskom 

saboru, na svojoj 19. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2013.g., daje sljedeće: 

MIŠLJENJE 

I. Na temelju članka 8. stavka 2. ZSSI-a, dužnosnici Davor Ivo Stier i Andrej 

Plenković, zastupnici u Hrvatskom saboru dužni su u roku od 30 dana po 

prestanku obnašanja navedene javne dužnosti, odnosno u roku od 30 dana od 

stavljanja mandata zastupnika u Hrvatskom saboru u mirovanje povodom 

početka mandata zastupnika u Europskom parlamentu, podnijeti 

Povjerenstvu izvješće o svojoj imovini u obrascu koji se preuzima sa Internet 

stranice Povjerenstva. 

 

II. Ukazuje se dužnosnicima Davoru Ivi Stieru i Andreju Plenkoviću da obveze 

iz članaka 7. ZSSI-a (zabranjena djelovanja dužnosnika), članka 8. ZSSI-a 

(obavještavanje o imovinskom stanju), 9. ZSSI-a (obavještavanje o izvorima i 

načinu stjecanja imovine), članka 14. ZSSI-a (članstvo u upravnim tijelima i 

nadzornim odborima) i članka 17. ZSSI-a (ograničenja poslovanja s 

poslovnim subjektom u kojem dužnosnik ima 0,5 % ili više udjela u 

vlasništvu) ZSSI-a, traju 12 mjeseci od dana prestanka obnašanja javne 

dužnosti. 

 

Obrazloženje 

               Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnijela je Ružica Njavro, iz Kluba 

zastupnika Hrvatske demokratske zajednice. Zahtjev je postavljen u ime dužnosnika Davora 

Ive Stiera i Andreja Plenkovića, zastupnika u Hrvatskom saboru. U knjigama ulazne pošte 

zahtjev je evidentiran pod poslovnim brojem 711-U-1143-M-118/13, dana 13. lipnja 2013.g., 

povodom kojeg se vodi predmet broj M-118/13. 

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 3. ZSSI-a, propisano je da su zastupnici u 

Hrvatskom saboru dužnosnici u smislu navedenog zakona. Člankom 6. stavkom 1. i stavkom 

2. ZSSI-a, propisano je da su dužnosnici dužni u slučaju dvojbe da li je neko ponašanje u 
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skladu s načelima javnih dužnosti zatražiti mišljenje Povjerenstva koje je potom dužno na 

zahtjev dužnosnika dati obrazloženo mišljenje u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.  

Iako je zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnesen od strane osobe koja nije 

dužnosnik u smislu ZSSI-a, zahtjev se odnosi na dužnosnika iz članka 3. stavka 1., podstavka 

3. ZSSI-a, i u vezi je s načelima javnih dužnosti, stoga i na takav zahtjev Povjerenstvo daje 

mišljenje. 

U zahtjevu se traži uputa o postupanju u odnosu na obvezu podnošenja izvješća o 

imovinskom stanju dužnosnika povodom stavljanja u mirovanje mandata zastupnika u 

Hrvatskom saboru i početka mandata zastupnika u Europskom parlamentu. 

Člancima 8. i 9. ZSSI-a, propisane su obveze vezane uz podnošenje izvješća o 

imovinskom stanju te se upućuju dužnosnici Davor Ivo Stier i Andrej Plenković na postupanje 

sukladno odredbama navedenih članaka.  

Člankom 8. stavkom 2. ZSSI-a propisana je obveza dužnosnika da u roku od 30 dana 

od dana prestanka obnašanja javne dužnosti podnesu izvješće Povjerenstvu o svojoj imovini, a 

ako je tijekom obnašanja javne dužnosti došlo do bitne promjene glede imovinskog stanja, 

dužnosnici su dužni o tome podnijeti izvješće Povjerenstvu istekom godine u kojoj je 

promjena nastupila. 

Člankom 20. stavkom 3. ZSSI-a, propisano je da obveze koje proizlaze iz članka 8. i 9. 

ZSSI-a počinju danom stupanja na dužnost i traju 12 mjeseci od dana prestanka obnašanja 

javne dužnosti, slijedom čega su dužnosnici Davor Ivo Stier i Andrej Plenković dužni i u 

ovom razdoblju obavještavati Povjerenstvo o svim promjenama u imovinskom stanju, također 

u obrascu koji se preuzima sa Internet stranice Povjerenstva. 

Člankom 11. stavkom 2. poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine“ broj 71/00., 

129/00., 117/01., 6/06. – pročišćeni tekst, 41/02., 91/03., 58/04., 39/08., 86/08 i 81/12.), 

propisano je da za vrijeme mirovanja zastupničkog mandata, zastupniku miruju sva prava i 

dužnosti, ako zakonom ili tim Poslovnikom nije drugačije određeno. Slijedom navedenog, 

Povjerenstvo tumači da za vrijeme mirovanja mandata zastupnika u Hrvatskom saboru 

dužnosnik ne obnaša javnu dužnost, stoga danom stavljanja mandata u mirovanje za 

dužnosnike nastaje obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju u smislu članka 8. 

stavka 2. ZSSI-a.  Obzirom da važeći obrazac izvješća o imovinskom stanju nema predviđenu 

oznaku „mirovanje mandata“ kao povod podnošenja izviješća, te da mirovanje mandata nije 

istovjetno pojmu „kraj mandata“ upućuju se dužnosnici Davor Ivo Stier i Andrej Plenković da 

u obrascu izvješća označe da se podnosi povodom „drugih promjena“ a da u napomeni 

navedu da s 01.07.2013.g, mandat zastupnika u Hrvatskom saboru stavljaju u mirovanje, i 

počinju obnašati dužnost zastupnika u Europskom parlamentu. 
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Slijedom navedenog Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga 

akta. Mišljenje će se dostaviti Klubu zastupnika Hrvatske demokratske zajednice putem fax-a, 

te se time smatra da je dostava ovog mišljenja uredno izvršena. Mišljenje će biti objavljeno na 

Internet stranici Povjerenstva.  

                                                                               

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA                                                                                        

Dalija Orešković, dipl.iur. 


