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Zagreb, 13. ožujka 2013.g. 

 

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo), na temelju odredbe članka 30. st. 1. alineja 2. Zakona o 

sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11, 12/12 i 126/12,  u 

daljnjem tekstu: ZSSI), u predmetu dužnosnice Tatijane Vučetić, članice 

Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, na svojoj 6. sjednici, održanoj 

13. ožujka 2013.g., daje  sljedeće 

 

MIŠLJENJE 

 

Rad dužnosnice Tatijane Vučetić, članice Povjerenstva za odlučivanje o 

sukobu interesa u Ispitnom povjerenstvu za polaganje pravosudnog ispita 

kao zamjenski član, ne predstavlja povredu odredbi članka 12. niti članka 13. 

stavak 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa. 

 

 

Obrazloženje 

 

 

Dužnosnica Tatijana Vučetić, članica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu 

interesa, zatražila je mišljenje Povjerenstva da li uz obnašanje dužnosti članice 

Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa može biti zamjenski član Ispitnog 

povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita. Zahtjev je u Povjerenstvu 

zaprimljen pod poslovnim brojem 711-U-169-M-41/13, dana 1.03.2013.g., te je 

povodom ovog zahtjeva formiran predmet mišljenja broj M-41/13. 

 

Odredbom čl.39. st.2. ZSSI-a propisano je da Povjerenstvo obvezno pokreće 

postupak iz svoje nadležnosti na osobni zahtjev dužnosnika. 

 

Odredbom čl. 3. st. 1. toč. 45. ZSSI-a propisano je da je član Povjerenstva 

dužnosnik u smislu navedenog zakona. 

 

Prije razmatranja predmeta i donošenja mišljenja, članica Povjerenstva Tatijana 

Vučetić izuzela se od postupanja i donošenja mišljenja u ovom postupku, o čemu 

je Povjerenstvo donijelo zaključak o izuzimanju članice Povjerenstva Tatijane 

Vučetić iz svih radnji u postupku davanja mišljenja u ovom predmetu. 

 

Razmatrajući predmet Povjerenstvo je utvrdilo da je dužnosnica Tatijana Vučetić, 

rješenjem Ministarstva pravosuđa, Klasa: 133-03/11-01/25, Ur.broj: 514-02-02-

11-11 od 26.09.2011.g., imenovana zamjenskim članom Ispitnog povjerenstva za 
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polaganje pravosudnog ispita i to za ispitivanje predmeta „Ustavno uređenje, 

osnove sustava Europske unije i organizacija pravosuđa“, s početkom rada 

temeljem navedenog rješenja od 27.09.2011.g. 

 

Odredbom čl. 20. st.2. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i 

pravosudnom ispitu( NN 84/08 i 75/09), propisano je da se pravosudni ispit 

polaže pred Ispitnim povjerenstvom od pet članova, te da članove Ispitnog 

povjerenstva i najmanje po pet zamjenika za svaku grupu predmeta određenih u 

čl.26. st.2. istog Zakona imenuje rješenjem ministar nadležan za poslove 

pravosuđa.  

 

Odredbom čl. 20. st.3. istog Zakona propisano je da članovi Ispitnog povjerenstva 

moraju biti pravnici s najmanje 15 godina radnog iskustva u struci nakon 

položenog pravosudnog ispita. 

 

Odredbom čl. 20. st.4. istog Zakona propisano je da mandat članova Ispitnog 

povjerenstva traje dvije godine i mogu biti ponovno izabrani.  

 

Odredbom čl. 20. st.9. istog Zakona propisano je da članovima i tajniku Ispitnog 

povjerenstva pripada naknada za rad u Ispitnom povjerenstvu u visini koju 

posebnom odlukom utvrđuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.  

 

Odredbom čl. 20. st.5. istog Zakona propisano je da članovi Ispitnog povjerenstva 

koji su sudjelovali u postupku zapošljavanja pojedinih vježbenika ili u stručnim 

radionicama tijekom njihovog stručnog obrazovanja ili su im bili mentori, ne 

mogu sudjelovati na usmenom ispitu za tog kandidata.  

 

Iz podataka navedenih u podnesenoj imovinskoj karici dužnosnice Tatijane 

Vučetić, te iz Potvrde o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, 

porezu na dohodak i prirezu u 2012.g., proizlazi da je po osnovi naknade za rad 

kao zamjenski član Ispitnog povjerenstva za polaganje pravosudnih ispita tijekom 

2013.g., dužnosnica Tatijana Vučetić zaprimila sveukupan iznos od 12.151,95 kn.  

Temeljem odredbe čl. 34. st. 2. ZSSI-a predsjednik i članovi Povjerenstva ne 

mogu sudjelovati u političkim aktivnostima, obavljati drugu javnu dužnost ili biti 

zaposleni u drugom tijelu javne vlasti ili trgovačkom društvu, odnosno drugom 

poslovnom subjektu, niti se baviti drugim djelatnostima osim navedenim u čl. 13. 

stavku 3. ovog Zakona. 

Slijedom navedenog, Povjerenstvo utvrđuje da mjerodavno pravo za donošenje 

mišljenja u predmetnoj pravnoj stvari predstavlja odredba čl.13. st.3. ZSSI-a, 

temeljem koje, a u svezi s odredbom čl. 13. st. 2. ZSSI-a, prethodno odobrenje 

Povjerenstva za obavljanje drugih poslova odnosno utvrđenje Povjerenstva da 

drugi poslovi koje dužnosnik uz profesionalno obnašanje javne dužnosti obavlja u 

smislu redovnog i stalnog zanimanja ne utječu na zakonito obnašanje javne 

dužnosti, nije potrebno za obavljanje znanstvene, istraživačke, edukacijske, 
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sportske, kulturne, umjetničke i samostalne poljoprivredne djelatnosti, zatim za 

stjecanje prihoda po osnovi autorskih, patentnih i sličnih prava intelektualnog i 

industrijskog vlasništva te za stjecanje prihoda i naknada po osnovi sudjelovanja u 

međunarodnim projektima koje financira Europska unija, strana država, strana i 

međunarodna organizacija i udruženje. 

Primjenom ovako određenog mjerodavnog prava na konkretan predmet, 

Povjerenstvo utvrđuje da rad u Ispitnom povjerenstvu za polaganje pravosudnog 

ispita predstavlja edukacijsku djelatnost u smislu odredbe čl. 13. st.3. ZSSI-a, za 

koju prethodno odobrenje Povjerenstva na zahtjev dužnosnika nije niti potrebno. 

Povjerenstvo utvrđuje da rad u Ispitnom povjerenstvu za polaganje pravosudnog 

ispita ne predstavlja obavljanje drugih poslova u smislu redovitog i stalnog 

zanimanja već je riječ o radu koji se samo povremeno obavlja, stoga će se 

mogućnost obavljanja rada u Ispitnom povjerenstvu za polaganje pravosudnih 

ispita kao i mogućnost primanja naknade za taj rad razmotriti i u kontekstu 

odredbi čl. 12. i čl.13.st.1. ZSSI-a.  

Odredbom čl. 12. ZSSI-a propisano je da dužnosnici koji za vrijeme obnašanja 

javne dužnosti primaju plaću za dužnost koju obnašaju, ne smiju primati drugu 

plaću ni naknadu za obnašanje druge javne dužnosti, osim ako je zakonom 

drugačije propisano. Odredbom čl.13. st.1. ZSSI-a, propisano je da za vrijeme 

obnašanja javne dužnosti na koju je izabran odnosno imenovan, dužnosnik ne 

smije obnašati drugu javnu dužnost, osim ako je zakonom drugačije propisano. 

Povjerenstvo utvrđuje da neovisno o tome da li bi se rad, u Ispitnom povjerenstvu 

za polaganje pravosudnog ispita, u svojstvu zamjenskog člana, mogao smatrati 

obnašanjem druge javne dužnosti u smislu odredbi čl.12. i čl. 13.st. 1. ZSSI-a, 

pravo na primanje naknade za taj rad propisano je odredbom čl. 20. st.9. Zakona o 

vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (NN 84/08 i 75/09), 

stoga primanje naknade za taj rad nije suprotno odredbama čl. 12., i čl. 13. st.1. 

ZSSI-a.  

Naime, iako se naknada za rad u Ispitnom povjerenstvu za polaganje pravosudnog 

ispita isplaćuje u visini koju posebnom odlukom utvrđuje ministar nadležan za 

poslove pravosuđa, pravo na tu naknadu proizlazi iz čl. 20.st.9. Zakona o 

vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (NN 84/08 i 75/09), 

dakle iz zakona u smislu odredbi čl. 12., i članka 13. st.1. ZSSI-a. 

Povjerenstvo značajnim ocjenjuje i okolnost da se članovi Ispitnog povjerenstva 

za polaganje pravosudnog ispita biraju iz redova pravnika koji imaju najmanje 15 

godina radnog iskustva u struci nakon položenog pravosudnog ispita, iz čega 

proizlazi da su to osobe koje raspolažu visokom razinom stručnosti i 

profesionalnog iskustva, a uglavnom se pronalaze među uglednim i istaknutim 

pravnicima koji su obnašatelji različitih pravosudnih i javnih dužnosti.  
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Uvjerenjem o položenom pravosudnom ispitu kao i Svjedodžbom o položenom 

pravosudnom ispitu stječu se prava odnosno ispunjavaju se uvjeti za obavljanje 

najsloženijih pravnih poslova u pravosuđu, javnom bilježništvu, u zastupanju na 

sudu i dr., stoga je po samoj prirodi stvari unutar pravnog sustava propisano, pa je 

time moguće i dopušteno da se članovi Ispitnog povjerenstva za polaganje 

pravosudnog ispita biraju iz redova obnašatelja pravosudnih i javnih dužnosti kao 

što su to primjerice profesori na pravnim fakultetima, državni odvjetnici, suci, 

pravni praktičari iz redova odvjetnika i drugi. 

Posebno se ukazuje da je i sam Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i 

pravosudnom ispitu, prepoznaje važnost pravovremenog i ispravnog upravljanja 

mogućim situacijama sukoba interesa, što proizlazi iz odredbe čl. 20. st.5. 

navedenog Zakona.  

Kao što je već navedeno, odredbom čl. 20. st.5. Zakona o vježbenicima u 

pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu,  propisano je da članovi Ispitnog 

povjerenstva koji su sudjelovali u postupku zapošljavanja pojedinih vježbenika ili 

u stručnim radionicama tijekom njihovog stručnog obrazovanja ili su im bili 

mentori, ne mogu sudjelovati na usmenom ispitu za tog kandidata, što u 

konkretnom slučaju znači da je mehanizam sprječavanja sukoba interesa u kojem 

bi se eventualno mogla naći dužnosnica Tatijana Vučetić u radu Ispitne komisije 

za polaganje pravosudnog ispita ustrojen i propisan kogentnim zakonskim 

pravilima zakona kojim se uređuje postupak prijavljivanja, program, način 

polaganja i vrednovanja pravosudnog ispita. 

Slijedom svega navedenog, Povjerenstvo je donijelo mišljenje kako je navedeno u     

izreci ovoga akta. 

 

 

                                                                    PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                            Dalija Orešković, dipl. iur. 

 

 

  

 

 

 

 

 


