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Zagreb, 05. srpnja 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 obnašatelja dužnosti Gorana Radmana, glavnog ravnatelja Hrvatske 

radiotelevizije, na svojoj 20. sjednici održanoj dana 05. srpnja 2013.g., daje sljedeće: 

MIŠLJENJE 

I. Obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju i o izvorima i načinu 

stjecanja imovine, sa stanjem na dan podnošenja izviješća, odnosi se na svu 

imovinu dužnosnika i osoba o čijem imovinskom stanju je dužnosnik dužan 

izvještavati (bračni ili izvanbračni drug i malodobna djeca),  neovisno o tome 

gdje se imovina nalazi. 

Obrazloženje 

               Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je Goran Radman, glavni 

ravnatelj Hrvatske radiotelevizije. U knjigama ulazne pošte zahtjev je evidentiran pod 

poslovnim brojem 711-U-2139-M-158/13, dana 03. srpnja 2013.g., povodom kojeg se vodi 

predmet broj M-158/13. 

Člankom 3. stavkom 2. ZSSI-a, propisano je da se odredbe navedenog zakona 

primjenjuju i na obnašatelje dužnosti koje kao dužnosnike imenuje ili potvrđuje Hrvatski 

sabor.  

Člankom 6. stavkom 1. i stavkom 2. ZSSI-a, propisano je da su dužnosnici dužni u 

slučaju dvojbe da li je neko ponašanje u 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.  

Slijedom okolnosti da glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije imenuje Hrvatski 

sabor, Goran Radman kao dužnosnik u smislu ZSSI-a, ovlašten je podnijeti zahtjev 

Povjerenstvu za davanjem mišljenja. 

U predmetnom zahtjevu, obnašatelj dužnosti Goran Radman od Povjerenstva traži 

mišljenje da li se obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju odnosi na svu imovinu 

koju dužnosnik ima u svom vlasništvu, ili samo na imovinu koja se nalazi na teritoriju 

Republike Hrvatske. 
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Obveze dužnosnika koje se odnose na obavještavanje o imovinskom stanju te na 

obavještavanje o izvorima i načinu stjecanja imovine,  propisane su u člancima 8. i 9. ZSSI-a. 

Iz odredbi navedenih članaka ne može se ni na koji način zaključiti da bi se obveza 

obavještavanja o imovinskom stanju te o izvorima i načinu stjecanja imovine dužnosnika, 

njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, te na malodobnu djecu, odnosila isključivo na 

imovinu koja se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske. 

Povjerenstvo tumači da je obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju, kao i o 

izvorima i načinu stjecanja imovine, preventivna mjera, propisana u svrhu sprječavanja 

sukoba interesa. Osnovno načelo obnašanja javne dužnosti obvezuje nositelje javnih dužnosti 

na pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano postupanje, kao i na očuvanje vlastite 

vjerodostojnosti, dostojanstva povjerene im dužnosti i povjerenja građana. 

U tom kontekstu, prijavljivanje imovine dužnosnika i članova njegove uže obitelji u 

izvješću o imovinskom stanju, propisano je kao preventivni korektiv, koji bi u svom idealnom 

slučaju trebao potvrditi da je dužnosnik povjerenu mu javnu dužnost obnašao u javnom 

interesu, te da ju nije koristio za osobni probitak ili za probitak povezane osobe. U tu svrhu, 

odredbama ZSSI-a propisano je kao jedna od nadležnosti i obveza Povjerenstva, provođenje 

redovite provjere podataka iz izvješća o imovinskom stanju. 

Smisao i cilj propisivanja obveze prikazivanja stanja imovine dužnosnika i ostalih 

osoba o čijem je imovinskom stanju dužnosnik dužan podnositi izvještaj, i to na početku 

mandata, na kraju mandata i povodom svake bitne promjene u imovini, bio bi u potpunosti 

osujećen ukoliko bi se pravna pravila ZSSI-a tumačila na način da se obveza deklariranja 

prihoda i imovine odnosi isključivo na imovinu koja se nalazi u Republici Hrvatskoj. 

Redovita provjera podataka iz podnesenih izvješća o imovinskom stanju dužnosnika, 

provodi se za svako podneseno izviješće i to prikupljanjem, razmjenom podataka i 

usporedbom prijavljenih podataka od Porezne uprave i drugih nadležnih tijela Republike 

Hrvatske sa podacima koje je dužnosnik naveo u podnesenom izviješću. Za obavljanje 

provjere, Povjerenstvo može tražiti podatke od međunarodnog udruženja ili strane 

organizacije. 

Povjerenstvo ukazuje da je člankom 5. stavkom 4. ZSSI-a, kao jedno od načela 

obnašanja javnih dužnosti, propisano da građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem 

dužnosnika kao javnih osoba a koje su u vezi s obnašanjem  njihove dužnosti. 

Ukazuje se dužnosniku da na temelju članka 20. stavka 3. ZSSI-a, obveze koje 

proizlaze iz članaka  8. i 9. ZSSI-a, počinju danom stupanja na dužnost i traju 12 mjeseci od 

dana prestanka obnašanja dužnosti. 
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       Slijedom navedenog Povjerenstvo je donijelo mišljenje kako je navedeno u izreci 

ovoga akta. Mišljenje će se dostaviti dužnosniku putem dostavljene e-mail adrese te se time 

smatra da je dostava mišljenja uredno izvršena. Mišljenje će biti objavljeno na Internet 

stranici Povjerenstva.                                                                                

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA                                                                                        

Dalija Orešković, dipl.iur. 


