
 

 

 

 

 

 

 

Broj: I-89-PSI-SI/10 

 

Zagreb, 28. travnja 2010. 

 

 

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

odredbi čl. 17. st. 3. a vezano uz čl. 19. st. 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u 

obnašanju javnih dužnosti (Narodne novine, broj 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08. i 38/09, 

u daljem tekstu: Zakon) te čl. 41. st. 1. toč. 5.  Pravilnika Povjerenstva za odlučivanje o 

sukobu interesa o unutarnjem ustroju i postupku (Narodne novine, broj 86/05 i 123/09, u 

daljem tekstu: Pravilnik) u predmetu dužnosnika Jurice Prskalo, bivšeg predsjednika 

Uprave Hrvatskih autocesta   na svojoj 13. sjednici, održanoj 22. travnja 2010., donijelo je 

sljedeću 

 

 

ODLUKU 

 

 

1.Utvrđuje se da je dužnosnik Jurica Prskalo, bivši predsjednik Uprave Hrvatskih 

autocesta prekršio odredbe čl. 7. i 7a. Zakona, budući da nije ispunio obvezu podnošenja 

Povjerenstvu izvješća o imovnom stanju dužnosnika („imovinske kartice“), u roku od 30 

dana po prestanku obnašanja javne dužnosti. 

2.Dužnosniku iz toč. 1. ove odluke izriče se sankcija obustave neto mjesečne plaće u 

iznosu od 10.000,00 kn. 

 

 
Obrazloženje 

 

Postupak odlučivanja o sukobu interesa pokrenut je po službenoj dužnosti. 

 

U provedenom postupku je utvrđeno sljedeće: 

 

Jurica Prskalo, bivši predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta, dužnosnik je u smislu 
ovoga Zakona ( članak 2. stavak 1., alineja 32. Zakona - predsjednik i članovi uprave 

trgovačkog društva koje je u cijelosti u državnom vlasništvu ), te je stoga obveznik 

podnošenja imovinske kartice Povjerenstvu. 

Imenovani je podnio imovinsku karticu Povjerenstvu, na početku mandata stupajući na gore 

navedenu dužnost u Hrvatskim autocestama. 

Člankom 7. i 7a. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti je 

propisano da su dužnosnici u smislu ovoga Zakona obvezni i u roku od 30 dana po prestanku 

obnašanja javne dužnosti podnijeti izvješće Povjerenstvu o svojoj imovini, na kraju mandata. 

Međutim,  uvidom u registar izvješća o imovnom stanju dužnosnika utvrđeno je da imenovani 

nije ispunio obvezu podnošenja Povjerenstvu izvješća o imovnome stanju (imovinsku karticu) 
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u roku od 30 dana od dana prestanka obnašanja gore navedene javne dužnosti i time prekršio 

odredbe članka 7. i 7a. Zakona. Neispunjavanjem obveze iz članka 7. i 7a. Zakona, dužnosnik 

su se našao u situaciji sukoba interesa. 

Imenovani dužnosnik je razriješen od navedene dužnosti u Hrvatskim autocestama s 

nadnevkom 25. studenoga 2009. godine. 

Člankom 15. Zakona je propisano da obveze dužnosnika utvrđene člankom 6. i 7., te 

člankom 11. stavkom 5. Zakona počinju s danom stupanja na dužnost i traju šest 

mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti. 
 Izvješće o imovnom stanju dužnosnika („imovinska kartica“), koje dužnosnik podnosi 

Povjerenstvu u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost te u roku od 30 dana po 

prestanku obnašanja dužnosti temeljne su isprave kojima se utvrđuje je li dužnosnik u 

obnašanju javnih dužnosti postupao sukladno načelima djelovanja u obnašanju javnih 

dužnosti, navedenim u čl. 3. Zakona, odnosno je li postupao poštujući zabrane djelovanja 

dužnosnika, navedene u čl. 6. Zakona. 

„Imovinska kartica“ kao isprava dostupna javnosti istodobno je i temeljni instrument u 

postupku odlučivanja o sukobu interesa, podjednako za javnost odnosno građane kao 

ovlaštene predlagatelje pokretanja postupka, kao i za Povjerenstvo, kojemu je „imovinska 

kartica“ neizostavan dio dokaza u postupku odlučivanja, odnosno davanja mišljenja. 

U tom smislu, podnošenje izvješća o imovnom stanju dužnosnika („imovinske kartice“) prva 

je, temeljna i jedna od najvažnijih obveza dužnosnika. 

Sukladno tome, neispunjavanje gore navedene obveze dužnosnika predstavlja grubo kršenje 

odredaba Zakona te Povjerenstvo drži nužnim, u skladu s odredbom čl. 19. st. 3. Zakona, 

dužnosniku izreći sankciju obustave isplate neto mjesečne plaće u iznosu od 10.000,00 kn, 

kako je navedeno u toč. 2. izreke ovoga akta. 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 

 

Protiv ove odluke dužnosnik može, sukladno odredbi čl. 19. st. 10. Zakona, podnijeti zahtjev 

za zaštitu Ustavom zajamčenih prava i slobode čovjeka i građanina Upravnom sudu 

Republike Hrvatske. 

 

 

 

 

                                                                       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

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

  

 

    

  

 

 

 

 
 

 


