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Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo),  na 

temelju članka 30. stavka 1., podstavka 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne 

novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12. - Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, te 48/13. – 

pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu: ZSSI), u predmetu  Daria Jankovića, 

predstojnika Državnog ureda za središnju javnu nabavu, na svojoj 12. sjednici, održanoj 

24. travnja 2013.g. daje sljedeće  

 

MIŠLJENJE  

 

I. Dužnosnik Dario Janković može uz obnašanje dužnosti predstojnika 

Državnog ureda za središnju javnu nabavu, obavljati i poslove stalnog 

sudskog vještaka za financije i knjigovodstvo, obzirom da poslove vještaka ne 

obavlja u smislu redovitog i stalnog zanimanja. 

 

II. Dužnosnik Dario Janković, u obavljanju poslova stalnog sudskog vještaka za 

financije i knjigovodstvo, dužan je izuzeti se vještačenja u bilo kojem 

predmetu koji bi se na bilo koji način mogao dovesti u vezu s tijelom u kojem 

dužnosnik obnaša javnu dužnost. 

 

 

Obrazloženje  

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, zaprimilo je zahtjev predstojnika 

Državnog ureda za središnju javnu nabavu, Daria Jankovića za davanjem mišljenja 

Povjerenstva koji je u knjigama ulazne pošte zaveden pod poslovnim brojem 711-U-516-M-

53/13, dana 9. travnja 2013.g., povodom kojeg se vodi predmet broj M-53/13. 

 

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 8. ZSSI-a, propisano je da su predstojnici 

državnih ureda dužnosnici u smislu odredbi navedenog Zakona. 

 

Člankom 6. stavkom 1. I 2. ZSSI-a propisano je da su u slučaju dvojbe je li neko 

ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti, dužnosnici dužni zatražiti mišljenje 

Povjerenstva, koje je potom dužno  najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva, 

dati obrazloženo mišljenje na zahtjev dužnosnika. 

 

Dužnosnik od Povjerenstva raži mišljenje može li uz obnašanje dužnosti predstojnika 

Državnog ureda za središnju javnu nabavu, odnosno kako dužnosnik u smislu ZSSI-a, 

nastaviti obavljati vještačenja kao stalni sudski vještak za područje financija i knjigovodstva a 

za što je imenovan još 1998. godine, od kada je obavljao vještačenja u nizu sudskih predmeta 

kako u kaznenim tako i u građanskim.  
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Dužnosnik pri tome izričito ističe da niti jedno od vještačenja u predmetima u kojima 

je do sada dao svoj vještački nalaz i mišljenje, nije bilo iz područja javne nabave.  

Nadalje navodi da se niti jedno do sada obavljeno vještačenje nije odnosilo, niti ga je 

moguće na bilo koji način povezati sa Državnim uredom za središnju javnu nabavu ili na 

službenike koji sada rade ili su radili u navedenom javnom tijelu. 

 

Dužnosnik nadalje ističe da potreba za vještačenjem na sudovima i dalje postoji te da 

ga sudovi i nadalje imenuju za dodatna vještačenja u postupcima koji su u tijeku, odnosno i za 

nova vještačenja.  

Dužnosnik Dario Janković obraćao se Povjerenstvu i ranije u veljači 2012. godine 

pokušavajući dobiti informaciju o tome nalazi li se  eventualno u sukobu interesa. 

Podnesenim zahtjevom dužnosnik traži da na temelju članka 13. stavka 2. ZSSI-a 

Povjerenstvo utvrdi da li obavljanje poslova  financijsko-knjigovodstvenog vještačenja utječe 

na zakonito obnašanje javne dužnosti predstojnika Državnog ureda za javnu nabavu. 

Člankom 13. stavkom 2. ZSSI-a, propisano je da dužnosnici koji profesionalno 

obnašaju javnu dužnost za vrijeme njezina obnašanja ne mogu uz naknadu ili radi ostvarivanja 

prihoda obavljati druge poslove u smislu redovitog ili stalnog zanimanja osim ako 

Povjerenstvo, na prethodni zahtjev dužnosnika, utvrdi da predmetni poslovi ne utječu na 

zakonito obnašanje javne dužnosti.  

 

Na temelju navoda iz zahtjeva dužnosnika, Povjerenstvo daje mišljenje da dužnosnik 

Dario Janković uz obnašanje dužnosti predstojnika Državnog ureda za središnju javnu 

nabavu, može obavljati i poslove stalnog sudskog vještaka za financije i knjigovodstvo jer se 

ti poslovi ne obavljaju u smislu redovitog i stalnog zanimanja, u smislu članka 13. stavak 2. 

ZSSI-a. 

 

U svrhu učinkovitog sprječavanja sukoba interesa i provođenja edukacije dužnosnika u 

pitanjima sukoba interesa, ukazuje se dužnosniku Dariu Jankoviću na obveze koje proizlaze iz 

članka 8. i članka 9. ZSSI-a, te se dužnosnik upućuje da u izvješću o imovinskom stanju 

redovito izvještava Povjerenstvo o prihodima koje ostvaruje po osnovi obavljanja poslova 

stalnog sudskog vještaka za financije i knjigovodstvo. 

 

Također se dužnosnik upućuje na izuzimanje od vještačenja u predmetima koji bi se na 

bilo koji način mogli dovesti u vezu s tijelom u kojem dužnosnik obnaša javnu dužnost. 

 

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

ovoga akta. Mišljenje će se dostaviti dužnosniku Dariu Jankoviću poštom, te će biti 

objavljeno na Internet stranici Povjerenstva. 

 

 

 
         Predsjednica Povjerenstva 

 

         Dalija Orešković  


