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Broj: M-305/13  

Zagreb, 5. studenoga 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., 126/12. i 48/13. – pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu: 

ZSSI), u predmetu Petra Skansia, pomoćnika ministra znanosti, obrazovanja i sporta na 

30. sjednici održanoj 5. studenoga 2013. godine, daje sljedeće:  

MIŠLJENJE 

1. Dužnosnik Petar Skansi, pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta može 

primati trajnu novčanu naknadu na temelju Uredbe o dodjeljivanju trajnih 

novčanih mjesečnih naknada osvajačima medalja na olimpijskim igrama, 

paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih i svjetskim seniorskim 

prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama („Narodne novine“, broj 

113/13.), obzirom da primanje navedene naknade ne predstavlja povredu 

odredbi ZSSI-a niti načela obnašanja javnih dužnosti. 

 

2. Povjerenstvo upućuje dužnosnika Petra Skansija da se u svrhu učinkovitog 

sprječavanja sukoba interesa i poštivanja načela obnašanja javnih dužnosti, 

izuzme od svakog sudjelovanja u postupku donošenja rješenja kojim se odlučuje 

o pravu dužnosnika na ostvarivanje navedene naknade. 

 

3. Upućuje se dužnosnik Petar Skansi da u izvješću o imovinskom stanju kojeg će 

podnijeti Povjerenstvu povodom bitne promjene u imovini, prikaže podatak o 

trajnoj novčanoj mjesečnoj naknadi koju će ostvariti na temelju Uredbe iz stavka 

1. ove izreke. 

Obrazloženje 

Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je Petar Skansi, pomoćnik 

ministra znanosti, obrazovanja i sporta. U knjigama ulazne pošte zahtjev je evidentiran pod 

poslovnim brojem 711-U-4059-M-305/13, dana 21. listopada 2013. godine, povodom kojeg 

se vodi predmet broj M-305/13.  

 Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 26. ZSSI-a je propisano da su pomoćnici 

ministara dužnosnici u smislu odredbi navedenog Zakona.  
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Člankom 6. stavkom 1. i 2. ZSSI-a propisano je da su u slučaju dvojbe je li neko 

ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti, dužnosnici dužni zatražiti mišljenje 

Povjerenstva, koje je potom najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva, dužno 

dati obrazloženo mišljenje na zahtjev dužnosnika. 

U zahtjevu dužnosnik navodi da je rješenjem Vlade Republike Hrvatske Klasa: 080-

02/12-01/18, Ur.broj: 5030115/1-12-01 od 5. siječnja 2012. godine imenovan pomoćnikom 

ministra znanosti, obrazovanja i sporta, te d je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 

5. rujna 2013. godine donijela Uredbu o dodjeljivanju trajnih novčanih naknada osvajačima 

medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih i 

svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama. U članku 3. 

navedene Uredbe propisano je pod kojim uvjetima sportaš koji je osvojio medalju na nekom 

od navedenih sportskih natjecanja ima pravo na trajnu novčanu mjesečnu naknadu. Dužnosnik 

navodi da ispunjava uvjete propisane navedenom Uredbom za stjecanje prava na trajnu 

novčanu mjesečnu nakandu. Od Povjerenstva traži mišljnje da li bi primanje takve vrste 

naknade bilo u skladu s načelima javnih dužnosti. 

Člankom 3. Uredbe o dodjeljivanju trajnih novčanih mjesečnih naknada osvajačima 

medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih i 

svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama propisano je da 

sportaš koji je osvojio medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim 

igrama gluhih, te na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i 

disciplinama, ostvaruje pravo na trajnu novčanu mjesečnu naknadu ukoliko ispunjava sljedeće 

uvjete: hrvatsko državljanstvo, prebivalište u Republici Hrvatskoj, navršenih 45 godina 

života, te nije pravomoćno osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora za počinjeno kazneno djelo.  

Člankom 5. navedene Uredbe propisano je da ministarstvo nadležno za sport rješenjem 

odlučuje o ostvarivanju prava na trajnu novčanu mjesečnu naknadu, koja se utvrđuje u neto 

iznosu. 

Uvidom u internet stranice Hrvatskog olimpijskog odbora www.hoo.hr Povjerenstvo 

je utvrdilo da je na Olimpijskim igrama u Barceloni, 1992. godine Hrvatska košarkaška 

reprezentacija, čiji trener je bio Petar Skansi, osvojila srebrnu medalju. 

Kako je riječ o naknadi na koju imaju pravo vrhunski sportaši za osvajanje medalja na 

olimpijskim igrama, odnosno na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima, 

te da dužnosnik pravo na navedenu naknadu ostvaruje povodom osvojene medalje na 

Olimpijskim igrama koje su održane 1992. godine, odnosno 20 godine prije stupanja na 

dužnost pomoćnika ministra, Povjerenstvo zaključuje da stjecanje prava na naknadu za 

osvajanje navedene medalje nije povezano s obnašanjem javne dužnosti pomoćnika ministara 

znanosti, obrazovanja i sporta, te da nije riječ o naknadi koju bi dužnosnik ostvarivao kao 

dodatnu naknadu za obnašanje javne dužnosti.  

http://www.hoo.hr/
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Stoga Povjerenstvo utvrđuje da na temelju odredbi ZSSI-a nema zapreke da dužnosnik 

Petar Skansi ostvari pravo na naknadu povodom osvajanja sportske medalje na olimpijskim 

igrama, ukoliko su za to ispunjeni uvjeti utvrđeni u prethodno navedenoj Uredbi. 

Povjerenstvo ističe da je dužnosnik obvezan postupati sukladno članku 2. ZSSI-a, koji 

propisuje da obnašajući javne dužnosti dužnosnici ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad 

javnog interesa. Sukob interesa opisuje se kao situacija u kojoj su privatni interesi dužnosnika 

u suprotnosti s javnim interesom, a posebice kada privatni interes dužnosnika utječe na 

njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti, kada se osnovano može smatrati da 

privatni interes dužnosnika utječe na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti ili 

kada privatni interes dužnosnika može utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju javne 

dužnosti. Člankom 5. ZSSI-a propisana su načela djelovanja dužnosnika odnosno načela 

obnašanja javne dužnosti, na temelju kojih u obnašanju javne dužnosti dužnosnici moraju 

postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano, čuvajući vlastitu vjerodostojnost 

i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana.  

Javnu dužnost dužnosnici ne smiju koristiti za osobni probitak ili probitak osobe koja 

je s njima povezana, a za obnašanje javne dužnosti, dužnosnici su osobno odgovorni prema 

tijelu ili građanima koji su ih imenovali ili izabrali. Građani imaju pravo biti upoznati s 

ponašanjem dužnosnika kao javnih osoba, koje je u vezi s obnašanjem njihove javne dužnosti.  

Obzirom da o ostvarivanju prava na predmetnu naknadu rješenjem odlučuje 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, odnosno tijelo javne vlasti u kojem dužnosnik 

obnaša dužnost pomoćnika ministra, Povjerenstvo upućuje dužnosnika Petra Skansia da se, u 

svrhu učinkovitog sprječavanja sukoba interesa i poštivanja načela obnašanja javnih dužnosti, 

izuzme od svakog sudjelovanja u postupku donošenja rješenja kojim se odlučuje o njegovom 

pravu na ostvarivanje predmetne naknade. Povjerenstvo ukazuje da primanje predmetne 

naknade ne predstavlja povredu odredbi ZSSI-a i načela obnašanja javnih dužnosti ukoliko je 

visina trajne mjesečne naknade određena transparentno, prema jasnim i javno objavljenim 

kriterijima, jednakim za sve podnositelje zahtjeva za ostvarivanje prava na naknadu koji za to 

ispunjavaju uvjete sukladno gore navedenoj Uredbi Vlade Republike Hrvatske. 

Povjerenstvo ukazuje dužnosniku na obveze koje proizlaze iz članka 8. i članka 9. 

ZSSI-a, te se stoga upućuje dužnosnik da u izvješću o imovinskom stanju prikaže podataka o 

iznosu trajne mjesečne naknade koju će ostvariti na temelju navedene Uredbe. 

Slijedom navedenog Povjerenstvo je donijelo mišljenje kako je navedeno u izreci 

ovoga akta. Mišljenje će se dostaviti podnositelju zahtjeva putem pošte te će biti objavljeno na 

internet stranici Povjerenstva.  

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA 

    Dalija Orešković, dipl.iur. 


