
 

 

 

 

Broj: 711-I-186-01-M-47/11 

Zagreb, 11. srpnja 2011. 

                   Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu; 

Povjerenstvo), sukladno odredbi čl. 6. st.2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne 

novine“, broj 26/11, u daljem tekstu: Zakon) te čl. 27. st. 1. i 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 Perica Bukić, zastupnik u Hrvatskom 

saboru te izvršni direktor i dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza,  na svojoj 26. 

sjednici, održanoj 07. srpnja 2011.g., donijelo je sljedeće:  

 

                                                             MIŠLJENJE  

                   Dužnosnici u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa, koji su ujedno i 

počasni članovi Upravnog odbora Hrvatskog vaterpolskog saveza, smiju prisustvovati 

natjecanjima Hrvatskog vaterpolskog saveza samo, ako se radi o daru ili usluzi 

simbolične vrijednosti i to najviše u vrijednosti do 500,00 kuna i koja neće dovesti 

dužnosnika u odnos zavisnosti ili stvoriti obvezu prema darovatelju.  

                                                             Obrazloženje 

                   Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem zahtjeva g. Perice Bukića, od 

27. svibnja 2011.g.  

U svom zahtjevu g. Bukić navodi kako Hrvatski vaterpolski savez u svom ustroju ima i 

počasne članove Upravnog odbora kojeg bira Upravni odbor, a potvrĎuje Skupština kao 

vrhovno tijelo Saveza. Počasni članovi su predstavnici najvažnijih sponzora, bez čije pomoći 

ne bi bilo moguće realizirati reprezentativne programe, a kao ugovorna stavka s tim tvrtkama 

dogovoreno je prisustvovanje njihovih predstavnika na važnim natjecanjima kao što su 

olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva… Obzirom da su neki od počasnih članova 

ujedno i državni dužnosnici na funkciji predsjednika ili člana uprava trgovačkih društava u 

većinskom državnom vlasništvu, g. Bukića zanima, radi li se o sukobu interesa ukoliko takvi 

počasni članovi/dužnosnici sukladno ugovoru ili neovisno od njega, budu pozvani kao gosti 

na spomenuta natjecanja.  

Iz dopisa je vidljivo da su neka od tih trgovačkih društava  Janaf, HEP, Croatia osiguranje, 

Croatia airlines i sl. 



                  Čl. 2. st.1. Zakona propisano je da u obnašanju javne dužnosti dužnosnici ne smiju 

svoj privatni interesa stavljati iznad javnog interesa, a  st. 2. propisano je da sukob interesa 

postoji kada su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom, a posebice kada: 

privatni interes dužnosnika utječe na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti ili se 

osnovano može smatrati da privatni interes dužnosnika utječe na njegovu nepristranost u 

obavljanju javne dužnosti ili privatni interes dužnosnika može utjecati na njegovu 

nepristranost u obavljanju javne dužnosti. 

                 Čl. 3. st.1. toč. 31. propisano je da se dužnosnicima u smislu Zakona smatraju, 

meĎu ostalima, i predsjednici i članovi uprava trgovačkih društava koja su u većinskom 

državnom vlasništvu. 

                 Čl. 5. st. 3. propisano je da dužnosnici ne smiju koristiti javnu dužnost za osobni 

probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana. Dužnosnici ne smiju biti ni u kakvom 

odnosu ovisnosti prema osobama koje bi mogle utjecati na njihovu objektivnost. 

                 Čl. 7.st. 1. toč a) propisano je da je dužnosniku zabranjeno primiti ili zahtijevati 

korist ili obećanje koristi radi obavljanja dužnosti, a toč.e) istog članka da je zabranjeno 

tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi glasovanja o bilo kojoj stvari, ili utjecati 

na odluku nekog tijela ili osobe radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe. 

                 Člankom 11. st. 1. propisano je da se darom u smislu Zakona smatra novac, stvari 

bez obzira na njihovu vrijednost, prava i usluge dane bez naknade koje dužnosnika dovode ili 

mogu dovesti u odnos zavisnosti ili kod njega stvaraju obvezu prema darovatelju. St.3. 

propisano je da dužnosnik smije zadržati samo dar simbolične vrijednosti i to najviše u 

vrijednosti do 500,00 kuna od istog darovatelja, a st. 4. da dužnosnik ne smije primiti dar iz 

stavka 3. članka kada je on u novcu, bez obzira na iznos te vrijednosnicu i dragocjenu kovinu. 

                Čl. 14. st. 5. propisano je da dužnosnici smiju biti članovi upravnih i nadzornih 

tijela, najviše dviju, neprofitnih udruga i zaklada, ali bez prava na naknadu ili primanje dara u 

toj ulozi, osim prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova. 

                Čl. 5. Statuta Hrvatskog vaterpolskog saveza propisano je da je Savez neprofitna 

pravna osoba, a upisuje se u Registar udruga pri nadležnom tijelu. 

                Dakle sukladno članku 14. st. 5. Zakona dužnosnici iz čl. 3. st.1. toč. 31. smiju biti 

članovi upravnih tijela udruga, u konkretnom slučaju počasni članovi Upravnog vijeća 

Hrvatskog vaterpolskog saveza, ali bez prava na naknadu ili primanje dara u toj ulozi, osim 

prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova. Darom u smislu Zakona smatraju 

novac, vrijednosnice, dragocjene kovine, stvari bez obzira na njihovu vrijednost, prava i 

usluge dane bez naknade koje dužnosnika dovode ili mogu dovesti u odnos zavisnosti ili koje 

kod njega stvaraju obvezu prema darovatelju, a dužnosnik smije zadržati samo dar simbolične 

vrijednosti i to najviše u vrijednosti do 500,00 kuna od istog darovatelja.  

               Prisustvovanje dužnosnika na sportskim natjecanjima, meĎu ostalima u zahtjevu 

navedenim olimpijskim igrama, svjetskim i europskim prvenstvima pretpostavljalo bi 

osiguranje prijevoza, smještaja i ulaznica za spomenuta natjecanja, što se po svojoj prirodi 

smatra darom tj. uslugom čija bi vrijednost, ovisno o okolnostima svakog konkretnog slučaja  

mogla prijeći iznos od dopuštenih 500,00 kuna i stvoriti kod dužnosnika odnos ovisnosti 

spram darovatelju. Obzirom da je člankom 7. st.1.toč.a) meĎu ostalima, propisano kako je 



dužnosnicima zabranjeno primiti korist radi obavljanja dužnosti, a toč.e) istog članka da je 

zabranjeno tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi glasovanja o bilo kojoj stvari, 

ili utjecati na odluku nekog tijela ili osobe radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe, 

činjenica što dužnosnik primi dar ili uslugu od udruge čiji je počasni član mogla bi kod njega 

stvoriti „obvezu“ pogodovanja toj istoj udruzi u nekom konkretnom slučaju. Pod navedenim 

okolnostima moglo bi doći do potencijalnog ili predvidivog sukoba interesa odnosno 

osnovano se može smatrati da će privatni interes dužnosnika utjecati ili može utjecati na 

njegovu nepristranost u obavljanju povjerene mu javne dužnosti.  

               U skladu s navedenim, Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci 

ovoga akta. 

 

 

 

                                                                       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

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

 

 

 


