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

temelju odredbe čl. 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 daljnjem tekstu: ZSSI), 

povodom zahtjeva za donošenjem mišljenja Povjerenstva kojeg je podnio 

dužnosnik Zvonimir Pavić, pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za 

zdravstveno osiguranje, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 10. travnja 2013.g. 

donijelo je sljedeći: 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

Obustavlja se postupak donošenja mišljenja Povjerenstva. 

 

Obrazloženje 

 

 

Dužnosnik Zvonimir Pavić, pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za 

zdravstveno osiguranje, za informatičku tehnologiju podnio je Povjerenstvu zahtjev 

za davanje mišljenja koji je u knjigama ulazne pošte zaveden pod poslovnim brojem 

711-U-2161-01-M-73/11 dana 19. srpnja 2011.g. povodom kojega je  formiran 

predmet mišljenja M-73/11. 

 

Odredbom čl. 3. st.1. t. 21. ZSSI-a, propisano je da su direktor, zamjenik 

direktora i pomoćnici direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 

dužnosnici u smislu navedenog zakona, stoga je Zvonimir Pavić kao dužnosnik 

ovlašten podnijeti zahtjev Povjerenstvu za donošenjem mišljenja da li je neko 

ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti u smislu čl. 6. st. 1. ZSSI-a 

 

U zahtjevu za donošenjem mišljenja Povjerenstva dužnosnik u bitnom navodi 

da je dana 13. srpnja 2011.g., zaprimio poziv za kandidaturu za člana Upravnog  

odbora Udruge HL7 Hrvatska, koja je nezavisna nevladina neprofitna udruga 

osnovna kao pravna osoba. Dužnosnik navodi da su poticaj za osnivanje navedene 

udruge dali Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku (HDMI) i Hrvatsko društvo 

za medicinsku i biološku tehniku. 

 

Dužnosnik od Povjerenstva traži mišljenje da li bi bio u sukobu interesa ako 

prihvati članstvo u Upravnom odboru Udruge, odnosno da li bi prihvaćanje članstva 

u Upravnom odboru navedene udruge predstavljalo kršenje odredbi ZSSI-a.  
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Povjerenstvo ukazuje da je odredbom čl. 14. St. 5. ZSSI-a propisano 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.  

 

Povjerenstvo u razdoblju od primitka gore navedenog zahtjeva za donošenjem 

mišljenja pa do stupanja na dužnost članova Povjerenstva koji su izabrani sukladno 

odredbama ZSSI-a odnosno do dana 11.02.2013.g., nije djelovalo, stoga je 

Povjerenstvo zbog proteka roka iz čl. 6. st. 2. ZSSI-a, uputilo podnositelju zahtjeva 

dana 01.03.2013.g., poziv da se očituje da li ostaje kod podnesenog zahtjeva, te je 

podnositelja zahtjeva uputilo da Povjerenstvo obavijesti o eventualnim promjenama 

koje su u međuvremenu mogle nastati a koje bi bile relevantne za donošenje 

pravilnog, zakonitog i meritornog mišljenja.  

 

Dopisom dužnosnika zaprimljenim u knjigama ulazne pošte Povjerenstva pod 

brojem 711-U-396-M-73-11/13, dana 02. travnja.2013.g., podnositelj zahtjeva 

obavijestio je Povjerenstvo da je odlukom Vlade Republike Hrvatske od dana 19 

travnja 2012.g., razriješen dužnosti pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za 

zdravstveno osiguranje za informatičke djelatnosti, te da je stoga prestala potreba za 

donošenjem mišljenja Povjerenstva sukladno postavljenom zahtjevu.  

 

Slijedom navedenog, Povjerenstvo je donijelo zaključak o obustavi postupka 

donošenja mišljenja. 

 

 

 

                                                               PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                          Dalija Orešković, dipl.iur. 

 

 

 

 


