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Zagreb, 5. listopada 2009. 

 

 

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

odredbi čl. 5. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti 

(Narodne novine, broj 163/03, 164/04, 48/05, 60/08 i 38/09, u daljem tekstu: Zakon) te čl. 28. 

st. 2. Pravilnika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o unutarnjem ustroju i 

postupku (Narodne novine, broj 86/05, u daljem tekstu: Pravilnik), u predmetu sporazuma 
sklopljenog između Ministarstva pravosuđa i Grada Zagreba o financiranju 
prekovremenog rada u sređivanju zemljišnoknjižnog stanja na Općinskom građanskom 
sudu u Zagrebu te na Općinskom sudu u Sesvetama , na svojoj 8. sjednici, održanoj 24. 

rujna 2009, donijelo je sljedeće 
 

 
MIŠLJENJE 

 
Sklapanje Sporazuma, koji su sklopili Ministarstvo pravosuđa i Grad Zagreb, u svrhu 
financiranja prekovremenog rada u sređivanju zemljišnoknjižnog stanja 
zemljišnoknjižnih odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog suda u 
Sesvetama te za poboljšanje uvjeta rada na Trgovačkom sudu u Zagrebu, kao i 
provođenje toga sporazuma, ne smatra se situacijom sukoba interesa u smislu čl. 1. st. 2. 
Zakona. 
 
 

Obrazloženje 

 

Postupak davanja mišljenja pokrenut je na temelju anonimnog prijedloga, podnesenog 6. 

veljače 2009. 

U provedenom postupku, a na temelju dopisa, koji je Povjerenstvu dostavio Gradski ured za 

imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada Zagreba, klasa:022-01/09-01/12, urbroj:251-14-

01-09-2, od 31. kolovoza 2009. te sporazuma između Ministarstva pravosuđa i Grada 

Zagreba, klasa:400-01/05-01/379, urbroj:514-07-05-1, od 29. prosinca 2005, aneksa toga 

sporazuma, od 28. ožujka 2006. i sporazuma između Ministarstva pravosuđa i Grada Zagreba, 

klasa: 400-01/07-01/30, 251-14-01-07-01, od 27. prosinca 2007, utvrđeno je sljedeće: 

Gore navedeni potpisnici sporazuma sklopili su citirane akte u svrhu ažuriranja 

zemljišnoknjižnog stanja na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, na Općinskom sudu u 

Sesvetama te za poboljšanje uvjeta rada na Trgovačkom sudu u Zagrebu. 

Prema sporazumu od 29. prosinca 2005. Grad Zagreb se obvezuje za obavljeni posao u 

sređivanju zemljišnoknjižnog stanja u prekovremenom radu Općinskog suda u Zagrebu platiti 

iznos od 10.500.000,00 kn, Općinskog suda u sesvetama iznos od 1.500.000,00 kn, a za 

poboljšanje uvjeta rada na Trgovačkom sudu u Zagrebu iznos od 3.000.000,00 kn. 

Prema navedenom sporazumu, donacije dospijevaju na naplatu u tri jednaka obroka, s time da 

prvi dospijeva najkasnije 30. lipnja 2006, drugi 30. prosinca 2006, a treći 30. lipnja 2007. 

Prema sporazumu od 27. prosinca 2007. Grad Zagreb obvezuje se financirati prekovremeni 

rad djelatnika zemljišnoknjižnih odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu te Općinskog 

suda u Sesvetama, i to iznosom od 10.500.000,00 kn (Općinski građanski sud u Zagrebu), 

odnosno 1.500.000,00 kn (Općinski sud u Sesvetama). 



Iznosi dospijevaju na naplatu u tri jednaka obroka, i to prvi najkasnije do 31. prosinca 2007, 

drugi do 30. lipnja 2008, a treći 31. prosinca 2008. 

 

Člankom 1. stavkom 2. Zakona kao sukob interesa definirana je situacija  u kojoj su privatni 

interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može 

utjecati na nepristranost dužnosnika u obavljanju javne dužnosti. 

Okolnosti u kojima je Grad Zagreb donirao sredstva u svrhu ažuriranja zemljišnoknjižnog 

stanja na navedenim sudovima, odnosno u svrhu poboljšanja uvjeta rada na Trgovačkom sudu 

u Zagrebu, ne predstavljaju situaciju sukoba interesa, budući da ne postoji nikakav privatni 

interes dužnosnika (u konkretnim okolnostima dužnosnika Grada Zagreba), koji bi bio u 

suprotnosti s javnim interesom. 

Naprotiv, ažurno rješavanje zemljišnoknjižnih predmeta predstavlja provedbu načela 

zakonitosti u širem smislu što je, nadalje, nedvojbeno u javnom interesu. 

Povjerenstvo zaključno napominje da donacije čine dio namjenskih prihoda proračuna (čl. 48. 

st. 1. Zakona o proračunu, „Narodne novine“, broj 87/08), te da Ministarstvo pravosuđa, 

sukladno čl. 61. st. 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07 i 113/08) 

ima ovlast najvišeg tijela za obavljanje poslova pravosudne uprave. Prema odredbi čl. 62. toč. 

3. Zakona o sudovima, u pravosudnu upravu spadaju i poslovi koji služe obavljanju sudbene 

vlasti u osiguranju materijalnih, financijskih, prostornih i drugih uvjeta za rad sudova. 

U skladu s navedenim, Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga akta. 

 

 

 

 

 

                                                                 PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

                                                                               Mate Kačan, dipl. iur., v.r. 


