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Zagreb, 20. ožujka 2013. 

 

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), u predmetu 

dužnosnika Ante Kulušića, zastupnika u Hrvatskom saboru, na svojoj 7. sjednici održanoj 

dana 20. ožujka 2013.g. daje sljedeće: 

 

MIŠLJENJE 

I. Rad dužnosnika Ante Kulušića, zastupnika u Hrvatskom saboru, kao 

dopredsjednika HNL-a, člana Komisije nogometnih sudaca i povjerenika 

za kontrolore sudaca Prve HNL-e ne predstavlja povredu odredbi čl. 14. 

st. 5. ZSSI. 

II. Primanje nagrade za obavljanje posla povjerenika za kontrolore sudaca 

Prve HNL-e, na koju dužnosnik ima pravo temeljem čl. 88. Statuta HNS-

a, predstavlja povredu odredbi čl. 14. st. 5. ZSSI. 

 

Obrazloženje 

              Odredbom čl. 3. st. 1. toč. 3. ZSSI propisano je da su zastupnici u Hrvatskom saboru 

dužnosnici u smislu navedenog zakona, stoga je Ante Kulušić ovlaštena osoba za podnošenje 

zahtjeva Povjerenstvu za donošenjem mišljenja u smislu čl. 6. st. 1. ZSSI-a. 

              Predmetni zahtjev za donošenjem mišljenja zaveden je u knjigama ulazne pošte pod 

poslovnim brojem 711-U-2264-01-M-95/11, dana 29. rujna 2011.  

Odredbom čl. 6. st.2. ZSSI-a, propisano je da će Povjerenstvo najkasnije u roku od 15 

dana od dana primitka zahtjeva dužnosnika, dati obrazloženo mišljenje da li je neko ponašanje 

u skladu s načelima javnih dužnosti.  

 

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, po stupanju na dužnost uputilo podnositelju zahtjeva poziv 

da se očituje da li ostaje kod podnesenog zahtjeva, te je podnositelja zahtjeva uputilo da 
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Povjerenstvo obavijesti o eventualnim promjenama koje su u međuvremenu mogle nastati a 

koje bi bile relevantne za donošenje pravilnog, zakonitog i meritornog mišljenja.  

 

Dopisom od 06.03.2013.g., zaprimljenim u knjigama ulazne pošte Povjerenstva, 

pod brojem 711-U-161-M-95/11/13, dana 11.03.2013.g., podnositelj zahtjeva očitovao 

se Povjerenstvu da ostaje kod podnesenog zahtjeva. 

 

           Dužnosnik Ante Kulušić, zastupnik u 7. Sazivu Hrvatskog sabora, u podnesenom 

zahtjevu  za davanje mišljenja navodi  da uz profesionalnu dužnost zastupnika u Hrvatskom 

saboru obnaša i dužnost dopredsjednika Hrvatskog nogometnog saveza te navodi da je član 

Komisije nogometnih sudaca, kao i da je Odlukom Izvršnog odbora HNS-a izabran za 

povjerenika za kontrole sudaca prve Hrvatske Nogometne Lige. Odlukom Skupštine HNS-a, a 

sukladno odredbama Statuta HNS-a, povjerenici za kontrolore imaju pravo na jednokratnu 

nagradu u znak priznanja za osobite doprinose u razvitku nogometa. U zahtjevu za 

donošenjem mišljenja dužnosnik postavlja upit da li je primanje spomenute nagrade sukladno 

odredbama ZSSI-a.  

           Odredbom  članka 39.st. 2. ZSSI propisano je da Povjerenstvo obvezno pokreće 

postupak iz svoje nadležnosti na osobni zahtjev dužnosnika 

          Odredbom čl. 3. Statuta Hrvatskog nogometnog saveza,  donesenog  na sjednici 05. 

srpnja 2012.g., propisano je da je Hrvatski nogometni savez neprofitabilna osoba upisana u 

Registar udruga koje vodi državno tijelo nadležno za opću upravu i Registar športskih 

djelatnosti koji vodi ured državne uprave u Gradu Zagrebu. 

              Odredbom čl. 42.st.1.toč.11.  Statuta propisano je da Izvršni odbor HNS-a imenuje i 

razrješava predsjednike i članove svojih stalnih i privremenih komisija, a toč.14. istog stavka 

propisano je da Izvršni odbor HNS-a verificira listu delegata, kontrolora suđenja i sudaca za 

natjecanje Prve HNL. Odredbom čl. 47. st.1.alineja 14. Statuta propisano je da je Komisija 

nogometnih sudaca stalno radno tijelo Izvršnog odbora. Odredbom čl.48.st.1. Statuta 

propisano je da HNS ima predsjednika i do 5 dopredsjednika. 

           Odredbom čl. 88. st.1. Statuta HNS-a propisano je da savez dodjeljuje priznanja i 

nagrade u znak priznanja i časti za osobite doprinose razvitku nogometnog športa, a temeljem 

odluke Skupštine Saveza. 

           Odredbom čl. 14. st. 5. ZSSI-a propisano je da  dužnosnici mogu 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. 

          Iz spisa predmeta proizlazi da je dužnosnik Ante Kulušić na Izbornoj skupštini 

Hrvatskog nogometnog saveza, održanoj dana 05. srpnja 2012.g., izabran za dopredsjednika 

HNS-a, a odlukama Izvršnog odbora HNS-a imenovan je članom Komisije nogometnih 

sudaca, kao stalnog tijela HNS-a, te povjerenikom za kontrolore Prve HNL. 
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           Povjerenstvo utvrđuje da u podnesenom izvješću o imovinskom stanju dužnosnik Ante 

Kulušić nije naveo da je dopredsjednik HNS-a, član Komisije nogometnih sudaca i povjerenik 

za kontrolore Prve HNL, niti je naveo da li ostvaruje ili da li je ostvario kakvu 

nagradu/naknadu za svoj rad u tim funkcijama.   

               Slijedom navedenog, a polazeći od  činjenice da je Hrvatski nogometni savez  

neprofitabilna pravna osoba upisana u Registar udruga pri Ministarstvu uprave, Povjerenstvo 

utvrđuje da mjerodavno pravo za donošenje mišljenja u predmetnoj pravnoj stvari predstavlja 

odredba čl. 14.st.5., koja propisuje da dužnosnik može, bez odobrenja Povjerenstva, biti član 

u najviše dva upravna i nadzorna odbora neprofitnih udruga, ali bez prava na naknadu ili 

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

            Primjenom ovako određenog mjerodavnog prava na konkretan predmet, Povjerenstvo 

utvrđuje da dužnosnik Ante Kulušić može biti član upravnog tijela HNS-a, konkretno 

dopredsjednik HNS-a, pa tako i član  Komisije nogometnih sudaca, te  povjerenik za 

kontrolore Prve HNL. 

             No sukladno gore navedenoj odredbi čl. 14.st. 5. ZSSI-a dužnosnik ne smije primati 

nikakvu naknadu za svoj rad u neprofitnoj udruzi niti primiti dar u toj ulozi, osim prava na 

putne i druge opravdane troškove, stoga Ante Kulušić obzirom da je dužnosnik, nema pravo 

niti na jednokratnu nagradu koja se može smatrati primanjem dara, neovisno o tome što je 

pravo na istu propisano u Statutu NHS-a, u njegovom članku 88.,  i neovisno o tome da li se 

ova nagrada isplaćuje jednokratno određenim osobama  za postignute rezultate.  

            Povjerenstvo smatra potrebnim istaknuti, analizirajući odredbe Statuta HNS-a kao i 

Pravilnik o radu Izvršnog odbora HNS-a, da u navedenim aktima  nisu definirani kriteriji za 

isplatu nagrade, što upućuje na netransparentnost i arbitrarnost u njihovom isplaćivanju.  

           Slijedom navedenog Povjerenstvo je donijelo mišljenje kako je navedeno u izreci 

ovoga akta. 

 

                                                                               PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                                          Dalija Orešković, dipl.iur. 


