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

sastavu na temelju odredbe članka 30. stavak 1., podstavak 2., 4. i 5. Zakona o 

sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11, 12/12 i Odluke Ustavnog 

suda 126/12 te 48/13 – pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu: ZSSI), u predmetu 

podnositelja zahtjeva Viktora Gotovca, predsjednika nadzornog odbora HRT-a, 

Gorana Krmpotića, zamjenika predsjednika nadzornog odbora HRT-a, Vesne 

Kusin, člana nadzornog odbora HRT-a, te Dražena Rajkovića, člana nadzornog 

odbora HRT-a na svojoj 15. sjednici, održanoj 22. svibnja 2013, donosi  sljedeće 

 

MIŠLJENJE 

 

I. Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove nadzornog odbora  

Hrvatske radiotelevizije, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u trenutku 

donošenja ovog mišljenja ne smatra dužnosnicima u smislu članka 3. stavak 2. 

ZSSI-a.  

 

II          Članove Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, te 

članove Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u trenutku donošenja ovog 

mišljenja ne smatra dužnosnicima u smislu članka 3. stavak 2. ZSSI-a.  

 

III.          Ukoliko Hrvatski sabor, sukladno svojoj obvezi iz članka 52. stavak 3. 

ZSSI-a Povjerenstvu dostavi popis osoba koje podliježu imenovanju, izboru ili 

potvrdi, iz kojeg bi proizlazilo da su i obnašatelji dužnosti iz stavka I i stavka II 

ove izreke obnašatelji dužnosti koje kao dužnosnike imenuje ili potvrđuje Hrvatski 

sabor, te time i dužnosnici u smislu ZSSI-a, Povjerenstvo će o tome u primjerenom 

roku obavijestiti podnositelje ovog zahtjeva te ih pozvati na postupanje sukladno 

ovom zakonu. 

Obrazloženje 

 

Povjerenstvo je zaprimilo zahtjev Viktora Gotovca za donošenjem mišljenja 

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

835-M-83/13, dana 16.svibnja 2013.g., povodom kojeg se vodi predmet broj M-83/13.  

 

Povjerenstvo je potom zaprimilo i zahtjev za donošenjem mišljenja kojeg su 

kolektivno podnijeli Viktor Gotovac kao predsjednik nadzornog odbora HRT-a, Goran 

Krmpotić, kao zamjenik predsjednika nadzornog odbora HRT-a, Vesna Kusin, član 

nadzornog odbora HRT-a, te Dražen Rajković također člana nadzornog odbora HRT-a, 

koji je u knjigama ulazne pošte zaveden pod poslovnim brojem 711-U-835-M-83/13 
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dana 17.05.2013.g., a kojeg je Povjerenstvo povezalo sa već postavljenim zahtjevom 

povodom kojeg se vodi predmet broj M-83/13. 

 

Članak 6. stavak 1. ZSSI-a propisuje da u slučaju dvojbe da li je neko ponašanje u 

skladu s načelima javnih dužnosti, dužnosnici moraju zatražiti mišljenje Povjerenstva. 

Članak 6. stavak 2. ZSSI-a propisuje da će Povjerenstvo najkasnije u roku od 15 dana 

od dana primitka zahtjeva dati obrazloženo mišljenje na zahtjev dužnosnika. Članak 39. 

stavak 2. ZSSI-a propisuje da Povjerenstvo obvezno pokreće postupak iz svoje 

nadležnosti na osobni zahtjev dužnosnika. 

 

U bitnom, podnositelji zahtjeva od Povjerenstva traže donošenje mišljenja, da li 

su i oni dužnosnici u smislu odredbi ZSSI-a, konkretno temeljem članka 3. stavak 2. 

ZSSI-a, obzirom da ih u nadzorni odbor HRT-a imenuje Hrvatski sabor. 

 

Podnositelj zahtjeva Viktor Gotovac u svom zahtjevu navodi da isti podnosi 

obzirom na odluku Povjerenstva u predmetu obnašatelja dužnosti Glavnog ravnatelja 

HRT-a Gorana Radmana, obzirom da je u tom postupku Povjerenstvo zauzelo 

tumačenje da je Goran Radman dužan postupati sukladno Zakonu o sprječavanju 

sukoba interesa, jer ga na dužnost glavnog ravnatelja HRT-a imenuje Hrvatski sabor.  

 

Podnositelj zahtjeva Viktor Gotovac navodi da ga je pored dužnosti predsjednika 

nadzornog odbora HRT-a, Hrvatski sabor imenovao i članom Odbora za rad, mirovinski 

sustav i socijalno partnerstvo, te članom Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe 

Strategije suzbijanja korupcije, pa postavlja upit da li bi se i temeljem ovih imenovanja 

smatrao dužnosnikom u smislu odredbi ZSSI-a. 

 

Povjerenstvo utvrđuje da je člankom 3. stavak 2. ZSSI-a propisano da se odredbe 

tog zakona primjenjuju i na obnašatelje dužnosti koje kao dužnosnike imenuje ili 

potvrđuje Hrvatski sabor, te koje imenuje Vlada Republike Hrvatske ili Predsjednik 

Republike osim osoba koje imenuje Predsjednik Republike Hrvatske u skladu s 

odredbama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske. Člankom 52. 

stavak 3. ZSSI-a propisano je da će državna tijela iz članka 3. stavak 2. ZSSI-a dostaviti 

Povjerenstvu popis osoba koje podliježu imenovanju, izboru ili potvrdi najkasnije u 

roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu tog Zakona. Povjerenstvo utvrđuje da je 

ZSSI stupio na snagu 11. ožujka 2011.g., te da do dana održavanja 15. sjednice 

Povjerenstva, Povjerenstvo od Hrvatskog sabora nije zaprimio takav dopis. 

 

Kao i u postupku u kojem je Povjerenstvo odlučivalo o sukobu interesa u odnosu 

na Glavnog ravnatelja HRT-a, Povjerenstvo temeljem članka 28. stavak 1. i stavak 2. 

ZSSI-a kojima je propisano da se Povjerenstvo osniva radi provedbe tog zakona, i to 

kao stalno, neovisno i samostalno državno tijelo koje obavlja poslove iz svog djelokruga 

rada i nadležnosti, smatra da kao tijelo u čijoj je nadležnosti primjena ZSSI-a, ima i 

implicitnu ovlast tumačenja tog zakona, pa u odnosu na konkretne dužnosti na koje se 

odnosi podneseni zahtjev za donošenjem mišljenja, zauzima vlastiti stav o tome da li su 

obnašatelji tih dužnosti dužni postupati sukladno pravnim pravilima ZSSI-a. Ukoliko 

Hrvatski sabor nakon donošenja ovog mišljenja Povjerenstvu dostavi popis osoba koje 

podliježu imenovanju, izboru ili potvrdi iz kojeg bi proizlazio da se i obnašatelji 

dužnosti pod točkama I. i II. izreke imenuju kao dužnosnici u smislu ZSSI-a, 

Povjerenstvo će prema podnositeljima zahtjeva postupiti sukladno tom popisu. 



Republika Hrvatska, Ul. Kneza Mutimira 5, 10 000 Zagreb, Tel: ++385/1/5559 527, Fax: ++ 385/1/5559 407 

e-mail: info@sukobinteresa.hr, OIB   60383416394  

 

U odnosu na razloge temeljem kojih Povjerenstvo smatra da se članovi Nadzornog 

odbora HRT-a, za razliku od Glavnog ravnatelja, ne smatraju obnašateljima dužnosti 

koje je kao dužnosnike imenovao Hrvatski sabor u smislu članka 3. stavak 2. ZSSI-a, 

Povjerenstvo polazi od tumačenja relevantnih odredbi Zakona o Hrvatskoj 

radioteleviziji „Narodne novine“ broj 137/10 i 76/12). Naime, Hrvatska radiotelevizija 

je pravna osoba koja ima status javne ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska a 

osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. Tijela HRT-a čine Glavni 

ravnatelj HRT-a, Ravnateljstvo  HRT-a, Nadzorni odbor HRT-a i Programsko vijeće 

HRT-a. Glavni ravnatelj upravlja HRT-om, dakle ima izvršne ovlasti u poslovanju 

HRT-a, u sklopu kojih između ostalog predstavlja i zastupa HRT, te je odgovoran za 

zakonitost poslovanja i uspješno ostvarivanje djelatnosti HRT-a, kao i za financijsko 

poslovanje i ostvarivanje programskih načela HRT-a, donosi odluke o poslovanju, 

upravlja i vodi poslovanje te odlučuje o raspolaganju imovinom, predlaže financijski 

plan i njegovu promjenu te predlaže završni račun HRT-a. Glavni ravnatelj HRT-a 

obavlja i druge poslove kao izvršno tijelo upravljanja HRT-om. 

 

S druge strane, Nadzorni odbor HRT-a ima ovlasti propisane u članku 23. Zakona 

o Hrvatskoj radioteleviziji, iz kojih u bitnom proizlazi da ovo tijelo obavlja nadzor 

poslovanja HRT-a i usklađenost poslovanja sa zakonima. Sukladno važećem Statutu 

Hrvatske radiotelevizije, članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za svoj rad 

u najvećem dopuštenom iznosu utvrđenom odlukom kojom se utvrđuje visina naknade 

članovima nadzornih odbora, upravnih vijeća i drugih tijela upravljanja ustanovama 

kojima je osnivač Republika Hrvatska, iz čega proizlazi da za razliku od Glavnog 

ravnatelja, svoju javnu dužnost u HRT-u ne obavljaju profesionalno, odnosno, ne 

obavljaju ovu dužnost u radnom odnosu. 

 

 Daljnje razloge koji bi ukazivali da se članovi Nadzornog odbora HRT-a ne bi 

smatrali dužnosnicima u smislu ZSSI-a, Povjerenstvo pronalazi u intenciji zakonodavca 

kojom se zakonodavac rukovodio prilikom propisivanja tko se smatra dužnosnikom u 

odnosu na  trgovačka društva koja su u većinskom državnom vlasništvu. Naime, 

člankom 3. stavak 1. podstavak 41. ZSSI-a propisano je da se dužnosnicima smatraju 

predsjednici i članovi uprava trgovačkih društava koja su u većinskom državnom 

vlasništvu. S druge strane, članovi nadzornih odbora ovih trgovačkih društava nisu 

dužni postupati sukladno pravnim pravilima ZSSI-a. Analogno tome, Povjerenstvo 

zaključuje da niti u odnosu na Nadzorni odbor HRT-a kao pravne osobe sa statusom 

javne ustanove ne postoje razlozi zbog kojih bi članovi tog nadzornog odbora bili dužni 

postupati sukladno ZSSI-u. 

 

Povjerenstvo utvrđuje da je Poslovnikom Hrvatskog sabora („Narodne novine“ 

broj 71/00, 129/00, 117/01, 6/02 – pročišćeni tekst, 41/02, 93/03, 58/04, 39/08, 86/08 i 

81/12) Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo ustrojen kao jedno od 

radnih tijela Hrvatskog sabora, u kojeg se pored predsjednika, potpredsjednika i 11 

članova iz reda zastupnika, mogu imenovati još 4 člana i to jedan član iz reda 

predstavnika sindikata više razine, jedan iz Hrvatske udruge poslodavaca i dva 

predstavnika iz reda znanstvenih institucija koji se bave pitanjima radnog prava i 

mirovinskih osiguranja. Povjerenstvo ocjenjuje da članovi ovog radnog tijela Hrvatskog 

sabora koji ujedno nisu zastupnici u Hrvatskom saboru, nisu slijedom okolnosti 

imenovanja od strane Hrvatskog sabora dužnosnici u smislu članka 3. stavak 2. ZSSI-a. 
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U radnom tijelu Hrvatskog sabora raspravlja se o prijedlozima i poticajima za 

donošenje zakona i drugih akata, te radno tijelo prati rad Vlade Republike Hrvatske i 

drugih tijela čiji rad nazire Hrvatski sabor, ujedno radno tijelo raspravlja o izviješćima 

tijela i ustanova koja ona na temelju zakona podnose Hrvatskom saboru, te nakon 

provedene rasprave zauzima stajalište, odnosno utvrđuje prijedloge akata i o tome 

izvješćuje Hrvatski sabor. U radnom tijelu raspravlja se o predstavkama i prijedlozima 

koje građani podnose Hrvatskom saboru. U djelokrugu Odbora za rad, mirovinski 

sustav i socijalno partnerstvo su područja koja se odnose na rad i radno pravni status 

zaposlenih u javnom i privatnom sektoru te zapošljavanje i stambena politika, 

mirovinsko osiguranje, prava osoba s invaliditetom, uređivanje radnog prostora i zaštita 

na radu, uređivanje i razvoj sustava dvostranog i trostranog socijalnog dijaloga, te 

zaštita prava bivših političkih zatvorenika.  

 

Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja 

korupcije osnovano je na temelju Nacionalnog programa suzbijanja korupcije 2006-

2008., čiji sastav trebaju činiti zastupnici, predstavnici poslodavaca, predstavnici 

sindikata, predstavnici nevladinih udruga koje se bave problemom korupcije, 

predstavnici akademske zajednice, stručnjaci i predstavnici medija. U nadležnosti je 

ovog vijeća nadzor provedbe navedenog programa i predlaganje mjera za njegovo 

izvršenje. Vijeće ne obavlja poslove iz nadležnosti Vladinih tijela i institucija, te ne 

djeluje operativno, nego ocjenjuje načine i rezultate provedbe Nacionalnog programa 

suzbijanja korupcije. Povjerenstvo stoga ocjenjuje da niti članovi ovog vijeća nisu 

slijedom okolnosti imenovanja od strane Hrvatskog sabora dužnosnici u smislu članka 

3. stavak 2. ZSSI-a 

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

izreci ovoga akta. Ovo mišljenje dostavit će s podnositeljima zahtjeva putem e-mail-a i 

fax-a te će biti objavljeno na Internet stranici Povjerenstva. 

        Dalija Orešković 

        Predsjednica Povjerenstva 


