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

članka 30. st. 1. alineja 2. i čl. 39.st.2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 

26/11, 12/12 i 126/12,  u daljem tekstu: ZSSI), na zahtjev dužnosnika Tomislava Sauche, 

predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, na svojoj 9. sjednici, održanoj 10. 

travnja 2013, donosi  sljedeće 

 

MIŠLJENJE 

 

I. Savjetnici predsjednika Vlade Republike Hrvatske koje imenuje predsjednik Vlade, nisu 

dužnosnici u smislu odredbi Zakona o spriječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ 

broj 26/11, 12/12 i 126/12), stoga nisu obvezni postupati sukladno odredbama navedenog 

zakona. 

 

Obrazloženje 

 

 

            Dužnosnik Tomislav Saucha, predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, 

dopisom Klasa: 200-03/13-08/25, Ur.broj: 50302/04-13-1 od 28.03.2013.g., kojim na traženje 

Povjerenstva u svrhu ustroja registra svih dužnosnika dostavlja popis obnašatelja dužnosti koje kao 

dužnosnike imenuje Vlada Republike Hrvatske, te popis rukovodećih državnih službenika koje 

imenuje Vlada Republike Hrvatske na temelju prethodno provedenog natječaja, zatražio je od 

Povjerenstva donošenje mišljenja.  

 

           Zahtjev za donošenjem mišljenja zaveden je u knjigama ulazne pošte pod poslovnim brojem 

711-U-366-M-47/13 dana 29.03.2013.g., te je povodom ovog zahtjeva  formiran predmet mišljenja 

broj M-47/13. 

 

            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. 7. ZSSI-a propisano je da je predstojnik Ureda predsjednika Vlade 

Republike Hrvatske dužnosnik u smislu navedenog zakona, stoga je Tomislav Saucha kao dužnosnik 

ovlašten podnijeti zahtjev Povjerenstvu za donšenjem mišljenja da li je neko ponašanje u skladu s 

načelima javnih dužnosti, u smislu čl. 6. st.1. ZSSI-a.  

 

            Odredbom čl. 6. st. 2. ZSSI-a propisano je da će Povjerenstvo na zahtjev dužnosnika dati 

obrazloženo mišljenje najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. 

 

            U zahtjevu za donošenjem mišljenja Povjerenstva, dužnosnik postavlja upit da li su savjetnici 

predsjednika Vlade također obvezni postupati sukladno odredbama ZSSI-a, obzirom da ih ne imenuje 

Vlada Republike Hrvatske, već ih predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
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             Povjerenstvo ukazuje da se dužnosnikom u smislu odredbi ZSSI-a smatraju one osobe čije su 

dužnosti taksativno navedene u čl. 3. st. 1. navedenog zakona, a među kojima nije navedena i dužnost 

savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske. 

 

             Nadalje, temeljem odredbe čl. 3. st. 2. ZSSI-a, dužnosnikom u smislu odredbi ZSSI-a smatraju 

se i oni obnašatelji dužnosti koje kao dužnosnike imenuje ili potvrđuje Hrvatski sabor, koje 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. 

 

           Određene odredbe ZSSI-a, i to odredbe čl. 8., kojom je propisana obveza obavještavanja o 

imovinskom stanju dužnosnika, odredbe čl. 9. kojom je propisana obveza obavještavanja o izvorima i 

načinu stjecanja imovine, odredbe čl. 10. kojom su propisane posljedice nepostupanja sukladno 

obvezama iz čl. 8 i čl. 9., odredbe glave III kojom je uređen postupak provjere podataka iz izvješća o 

imovinskom stanju dužnosnika, te odredbe članka 42. do 46. kojima su propisane sankcije za kršenje 

odredbi zakona, kao i odredbe čl. 55.st.3. kojom je propisana obveza podnošenja izvješća o 

imovinskom stanju, na odgovarajući se način primjenjuju na rukovodeće državne službenike koje 

imenuje Vlada Republike Hrvatske na temelju prethodno provedenog natječaja. 

 

           Odredbama čl. 23. Zakona o vladi („Narodne novine“ broj 150/11) propisano je da radi 

utvrđivanja stanja, izrade strateških razvojnih planova i analiza, pripreme prijedloga i usklađivanja 

provedbe pojedinih projekata iz programa Vlade te za pojedina pitanja stalne ili povremene prirode od 

značaja za obavljanje dužnosti predsjednika Vlade, predsjednik Vlade može imenovati posebne 

savjetnike ili osnivati savjete i imenovati članove savjeta, te se posebni savjetnici i savjeti mogu 

imenovati na cijelo vrijeme trajanja mandata predsjednika Vlade ili na određeno vrijeme dok priroda 

posla to zahtijeva. 

 

             Nadalje je istim člankom propisano da se za posebnoga savjetnika može se imenovati i osoba 

koja nije u stalnom radnom odnosu u Vladi, a rješenjem o imenovanju može joj se odrediti naknada za 

rad. Na  imenovanja i razrješenja posebnih savjetnika ne primjenjuju se odredbe propisa o 

zapošljavanju državnih službenika. 

 

            Obzirom da temeljem čl. 23. st. 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske, savjetnike predsjednika 

Vlade imenuje predsjednik Vlade a ne Vlada Republika Hrvatske, ovi savjetnici nisu dužnosnici u 

smislu odredbi čl. 3. st. 1., 2. i 3. ZSSI-a, te stoga nisu obvezni postupati sukladno odredbama 

navedenog zakona. 

  

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

ovoga akta. 

 

                                                                        PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                               Dalija Orešković, dipl. iur. 


