
 

 

 

 

Urbroj: 711-I-217-01-M-37/11 

Zagreb, 03. listopada 2011.g. 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu; Povjerenstvo), 
sukladno odredbi čl. 30. st.1. al.2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, 
broj 26/11, u daljem  tekstu: Zakon) te članku 27. st.1. i st.2. Pravilnika Povjerenstva za 
odlučivanje o sukobu interesa o unutarnjem ustroju i postupku („Narodne novine“, broj 86/05 
i 123/09, u daljem tekstu: Pravilnik), u predmetu Nevena Karasa, pomoćnika ravnatelja 
Hrvatskog centra za razminiranje,  na svojoj 27. sjednici, održanoj 29. rujna 2011.g., 
donijelo je sljedeće:  

 

                                                             MIŠLJENJE  

Ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje nije u obvezi dostaviti Povjerenstvu 

izvješće o imovinskom stanju ( imovinsku karticu )  jer nije dužnosnik u smislu Zakona 

o sprječavanju sukoba interesa. 

                                                             Obrazloženje  

Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem zahtjeva Nevena Karasa, pomoćnika 
ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje, od 04. svibnja  2011. godine. 

Podnositelj zahtjeva traži mišljenje je li ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje  kao javni 
službenik, kojeg imenuje Vlada RH na temelju javnog natječaja, obvezan po čl. 8. Zakona o 
sprječavanju sukoba interesa podnijeti imovinsku karticu. 

U Odluci o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa, u rubrici ustanove, pod 
brojem 36. ( NN 144/2010 ) navedeno je da je Hrvatski centar za razminiranje ustanova od 
posebnog interesa za Republiku Hrvatsku 

Uredbom o osnivanju Hrvatskog centra za razminiranje ( NN broj 24/98, 32/98, 150/98, 
58/00, 18/02, 10/04, 81/08 i 37/11), člankom 1. propisano je da se predmetnom uredbom 
osniva javna ustanova pod nazivom Hrvatski centar za razminiranje. Sjedište Hrvatskog 
centra za razminiranje je u Sisku, Ante Kovačića 10. 

Člankom 2. Uredbe propisano je da je osnivač Hrvatskog centra za razminiranje Republika 
Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će Vlada Republike Hrvatske.  

Člankom 6. Uredbe propisano je da radom Hrvatskog centra za razminiranje rukovodi 
ravnatelj kojeg imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od 4 godine. 

Člankom 3. st.1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa ( u daljnjem tekstu Zakon ) 
propisano je tko su dužnosnici u smislu Zakona, a  st. 2. istog članka da se odredbe Zakona 
primjenjuju i na obnašatelje dužnosti koje kao dužnosnike imenuje ili potvrĎuje 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. 



Obzirom da ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje nije taksativno naveden kao 
dužnosnik u članku 3. st. 1. Zakona, a niti ga, sukladno članku 3. st. 2. Zakona, imenuje ili 
potvrĎuje Vlada Republike Hrvatske kao dužnosnika, već kao javnog službenika na temelju 
prethodno provedenog javnog natječaja, isti nije dužnosnik u smislu Zakona pa sukladno 
tome nije niti u obvezi dostaviti izvješće o svom imovinskom stanju.  
 
U skladu s navedenim, Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga akta. 
 

 
 
                                                                       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

                                                                              Mate Kačan, dipl.iur., v.r. 

 

 

 


