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Zagreb, 13. ožujka 2013. 

 

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. i 126/12.,  u daljnjem tekstu: ZSSI), u predmetu dužnosnika 

Marijana Cesarika, zamjenika ministra zdravlja, na 6. sjednici, održanoj 13. ožujka 2013, 

daje  sljedeće 

MIŠLJENJE 

 

1. Istodobno obnašanje dužnosti zamjenika ministra zdravlja uz povremeno obavljanje 

stručnih poslova procjene invaliditeta i neimovinskih šteta, ne predstavlja povredu 

odredbi ZSSI-a, ukoliko se navedeni stručni poslovi ne obavljaju u smislu redovitog i 

stalnog zanimanja. 

2. Prihode od obavljanja stručnih poslova procjene invaliditeta i neimovinskih šteta 

dužnosnik je dužan redovito prijavljivati Povjerenstvu u izvješću o imovinskom stanju, 

istekom godine u kojoj je promjena u imovini nastala. 

3. Kao dužnosnik, Marijan Cesarik, zamjenik ministra zdravlja, dužan je otkloniti 

obavljanje stručnih poslova procjene invaliditeta i neimovinskih šteta u predmetima koji 

se na bilo koji način odnose ili se mogu povezati sa tijelom vlasti u kojem obnaša javnu 

dužnost ili u kojima je Republika Hrvatska obveznik isplate invalidnine ili naknade 

neimovinske štete.  

Obrazloženje 

Povjerenstvo je zaprimilo zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva kojeg je 

podnijela Zlata Kedžo u ime dužnosnika Marijana Cesarika, zamjenika ministra zdravlja. 

Zahtjev je u knjigama ulazne pošte zaveden pod brojem 711-U-29-01-M-3-12 dana 10. 

siječnja 2012.g., povodom kojeg se vodi premet broj M-3-12. 

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 6. ZSSI-a, propisano je da su zamjenici ministra 

dužnosnici u smislu ZSSI-a. Člankom 6. stavkom 1. i 2. ZSSI-a propisana je dužnost 

dužnosnika da u slučaju dvojbe da li je neko ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti, 

zatraži mišljenje Povjerenstva, koje je potom dužno najkasnije u roku od 15 dana od dana 

primitka zahtjeva dati obrazloženo mišljenje na zahtjev dužnosnika.  

 



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

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

 

Povjerenstvo u razdoblju od primitka gore navedenog zahtjeva za davanjem mišljenja 

Povjerenstva 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 dužnosniku Marijanu 

Cesariku dana 01. ožujka 2013.g., poziv da se očituje da li ostaje kod podnesenog zahtjeva, uz 

uputu 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 zaprimljenim u knjigama ulazne pošte Povjerenstva, pod brojem 711-U-148-01-M-

3/12/13, dana 7. ožujka 2013.g., dužnosnik je osobno obavijestio Povjerenstvo da ostaje kod 

podnesenog zahtjeva. U zahtjevu se navodi da je do stupanja na dužnost zamjenika ministra 

zdravlja, dužnosnik Marijan Cesarik za trgovačko društvo Croatia osiguranje d.d., obavljao 

stručne poslove procjene invaliditeta i neimovinskih šteta, te od Povjerenstva traži mišljenje o 

dopuštenosti obavljanja stručnih poslova u smislu odredbi ZSSI-a za vrijeme obnašanja javne 

dužnosti.  

 

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 i stalnog zanimanja osim ako 

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

zakonito obnašanje javne dužnosti. Stavkom 4. istog članka propisano je da su dužnosnici 

obvezni prijaviti Povjerenstvu prihode koje ostvaruju obavljanjem drugih poslova. Na temelju 

članka 13.stavka 2. ZSSI-a, Povjerenstvo utvrđuje da ukoliko se stručni poslovi procjene 

invaliditeta i neimovinskih šteta ne obavljaju kao redovito i stalno zanimanje, već kao 

povremeni poslovi povodom kojih se ostvaruju povremeni prihodi, njihovo obavljanje uz 

obnašanje javne dužnosti zamjenika ministra zdravlja ne predstavlja povredu odredbi ZSSI-a.  

 

Ukazuje se dužnosniku na obveze koje proizlaze iz članka 8. i članka 9. ZSSI-a, kao i 

gore navedenog članka 13. stavka 4. ZSSI-a, te se stoga upućuje dužnosnik da u izvješću o 

imovinskom stanju redovito obavještava Povjerenstvo o naknadama i prihodima  koje 

ostvaruje obavljanjem stručnih poslova procjene invaliditeta i neimovinskih šteta, istekom 

godine u kojem je stjecanjem ovih prihoda došlo do promjene u imovinskom stanju 

dužnosnika. 

  

U svrhu učinkovitog sprječavanja sukoba interesa i poštivanja načela obnašanja javnih 

dužnosti, Povjerenstvo upućuje dužnosnika Marijana Cesarika da u predmetima koji se na bilo 

koji način mogu povezati sa tijelom vlasti u kojem obnaša dužnost, ili u kojima bi Republika 

Hrvatska bila obveznik isplate invalidnine ili naknade neimovinske štete, otkloni obavljanje 

stručnih poslova procjene, jer bi u takvim predmetima mogla biti ugrožena njegova 

nepristranost u obnašanju javne dužnosti zamjenika ministra zdravlja, odnosno postojali bi 

elementi sukoba interesa u smislu članka 2. ZSSI-a.  

 

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

ovoga akta. Mišljenje će se dostaviti dužnosniku osobno te će biti objavljeno na Internet 

stranici Povjerenstva.  

 

                                                                      PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

 

                                                                              Dalija Orešković, dipl. iur. 


