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Broj: SI-23/12 

Zagreb, 24. travnja 2013. 

 

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

temelju odredbe članka 39. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne 

novine“, broj 26/11, 12/12 i 126/12,  u daljem tekstu: ZSSI), u predmetu dužnosnice 

Andrea Zlatar Violić, ministrice kulture, na svojoj 12. sjednici, održanoj 24. travnja 

2013. godine, donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

 

 

I. Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa u odnosu na 

dužnosnicu Andreu Zlatar Violić, ministricu kulture. 

 

II. Poziva se dužnosnica Andrea Zlatar Violić da u roku od 15 dana od dana 

primitka ove odluke dostavi Povjerenstvu očitovanje na navode iz 

obrazloženja ove odluke 
 

Obrazloženje 

 

               Odredbom čl.3. st.1. t.4. ZSSI-a, propisano je da su predsjednik i članovi Vlade 

Republike Hrvatske (potpredsjednici i ministri u Vladi Republike Hrvatske) dužnosnici u 

smislu odredbi navedenog zakona, stoga je kao ministrica kulture, Andrea Zlatar Violić 

obvezna postupati sukladno obvezama koje proizlaze iz ovog zakona. 

 

              Odredbom čl. 30. ZSSI-a, propisano je da je Povjerenstvo nadležno za pokretanje 

postupka sukoba interesa i za donošenje odluka o tome da li određeno djelovanje ili propust 

dužnosnika predstavlja povredu odredbi navedenog zakona. 

 

              Odredbom čl. 39. st. 1. ZSSI-a propisano je da Povjerenstvo može pokrenuti 

postupak iz svoje nadležnosti na temelju svoje odluke povodom vjerodostojne, osnovane i 

neanonimne prijave ili u slučajevima kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa 

dužnosnika.  

 

               U odnosu na dužnosnicu Andreu Zlatar Violić, Povjerenstvo je pod poslovnim 

brojem 711-U-545-01-SI-23/12 dana 02.05.2012.g., zaprimilo neanonimnu prijavu o 

mogućem sukobu interesa, povodom koje je otvoren spis predmeta sukoba interesa SI-23/12. 

 

               U prijavi se u bitnom navodi da je prijavljena dužnosnica kao ministrica kulture 

imenovala članove Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo, te da je ovo vijeće donijelo 

odluku temeljem koje se trgovačkom društvu Druga strana d.o.o., kao nakladnu časopisa, 

dvotjednika za kulturu „Zarez“ iz sredstava proračuna Republike Hrvatske za 2012.g., 
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dodjeljuju sredstva za 2012.g., u iznosu od 600.000,00 kn. U prijavi se navodi i da dužnosnica 

ima udjele u vlasništvu (kapitalu) trgovačkog društva Druga strana d.o.o., te da je prije 

stupanja na dužnost ministrice kulture obnašala dužnost glavne urednice časopisa „Zarez“. 

 

            Povjerenstvo je izvršilo uvid u podatke iz sudskog registra Trgovačkog suda u 

Zagrebu, te utvrdilo da je pod matičnim brojem subjekta 080273882 upisano trgovačko 

društvo Druga strana d.o.o., Vodnikova 17, Zagreb, a u kojem je i na dan donošenja ove 

odluke dužnosnica Andrea Zlatar Violić upisana kao osnivač / član navedenog trgovačkog 

društva. 

  

Odredbom čl. 16.st.1. ZSSI-a propisana je obveza dužnosnika koji ima 0,5 % i više 

udjela u vlasništvu (kapitalu trgovačkog društva) da za vrijeme obnašanja javne dužnosti 

prenese svoja upravljačka prava na temelju udjela u kapitalu društva na drugu osobu, osim na 

osobe iz čl.4.st.5. ZSSI (povezane osobe) ili na posebno tijelo. 

 

Uvidom u podatke iz podnesenog izviješća o imovinskom stanju dužnosnika kojeg je 

dužnosnica Andrea Zlatar Violić podnijela Povjerenstvu dana 20.01.2012.g., povodom 

početka mandata ministrice kulture, utvrđeno je da u dijelu podataka koji se odnose na 

poslovne udjele, dionice i vrijednosne papire u poslovnim subjektima, nije naveden poslovni 

udio dužnosnice u trgovačkom društvu Druga strana d.o.o., kao što to proizlazi iz podataka 

upisanih u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu. U napomenama uz navedeno 

izviješće, dužnosnica je navela da je do stupanja na dužnost ministrice kulture obnašala 

dužnost člana uprave u trgovačkom društvu Druga strana d.o.o. Navodi da je na članstvo u 

upravi ovog trgovačkog društva podnijela ostavku te da je postupak njezinog razrješenja u 

tijeku. 

Povjerenstvo ukazuje da je odredbom čl. 17. st. 1. ZSSI-a, propisano da poslovni 

subjekt u kojem dužnosnik ima 0,5 % ili više udjela u vlasništvu (kapitalu) trgovačkog 

društva, ne može stupiti u poslovni odnos s tijelom javne vlasti u kojem dužnosnik obnaša 

dužnost niti smije biti član zajednice ponuditelja ili podisporučitelj u tom poslovnom odnosu. 

 

Odredbom čl. 4. st. 3. ZSSI-a, propisano je da se poslovni odnos u smislu odredbi 

ZSSI-a, odnosi na ugovore o javnoj nabavi, državne potpore i druge oblike stjecanja sredstava 

od tijela javne vlasti, na koncesije i ugovore javno – privatnog partnerstva. 

 

Povjerenstvo ukazuje i na odredbu čl. 5. st. 3. ZSSI-a, kojom je propisano da 

dužnosnici ne smiju koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s 

njima povezana, te da ne smiju biti ni u kakvom odnosu ovisnosti prema osobama koje bi 

mogle utjecati na njihovu objektivnost.  Odredbama čl. 4. st. 2. i st. 4. ZSSI-a, definirano je da 

se osobama koje su povezane s dužnosnikom smatraju članovi obitelji dužnosnika, te ostale 

osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno 

povezanima s dužnosnikom. 

 

Zakonom o kulturnim vijećima („Narodne novine“ broj 48/04 i 44/09) propisano je da 

se kulturna vijeća osnivaju pri Ministarstvu kulture za pojedina područja umjetničkog i 

kulturnog stvaralaštva radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, 

a posebice predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju iz 

državnog proračuna Republike Hrvatske, te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i 

umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost.  U ostvarivanju navedenih 

zadaća Kulturna vijeća pružaju stručnu pomoć ministru kulture pri donošenju i provedbi 
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godišnjih i dugoročnih programa javnih potreba u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku i 

njihovo financiranje, suodlučuju o utvrđivanju kulturne politike i u tu svrhu daju stručne 

podloge i mišljenja Ministarstvu kulture i ministru, te obavljaju i druge poslove predviđene 

Zakonom o kulturnim vijećima koji pridonose ostvarenju tih zadaća. 

 

Odredbama čl. 4. Zakona o kulturnim vijećima propisano je da ministar kulture 

pokreće postupak izbora članova Kulturnih vijeća pozivom institucijama i udrugama iz 

područja umjetnosti i kulture da podnesu pisane i obrazložene prijedloge osoba za izbor 

članova Vijeća s područja kulture i umjetnosti kojima se bave, s time da član Kulturnog vijeća 

ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja 

obavlja djelatnosti u kulturi iz područja kulturnog vijeća. Na temelju prispjelih prijedloga 

ministar kulture imenuje članove Vijeća. 

 

Kako iz svega navedenog proizlazi da bi se u konkretnom slučaju moglo raditi o 

povredama odredbi ZSSI-a, Povjerenstvo je donijelo odluku o pokretanju postupka sukoba 

interesa. 

 

            Obzirom na navode iz predmetne neanonimne prijave te podataka koji proizlaze iz 

podnesenog izviješća o imovinskom stanju dužnosnika i podataka koji su upisani u sudskom 

registru Trgovačkog suda u Zagrebu, u postupku pred Povjerenstvom potrebno je utvrditi da li 

dužnosnica ima više od 0,5 % udjela u trgovačkom društvu Druga strana d.o.o., da li je 

dužnosnica prenijela upravljačka prava koja proizlaze iz udjela u vlasništvu (kapitalu) 

trgovačkog društva na povjerenika, da li je navedeno trgovačko društvo stupilo u poslovni 

odnos s Ministarstvom kulture te od istog dobilo sredstva iz državnog proračuna, da li je 

dužnosnica za članove Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo, imenovala osobe koje se 

mogu smatrati s njom povezanim osobama, te da li je na taj način, a obzirom da je ovo vijeće 

sudjelovalo u donošenju odluke kojom se trgovačkom društvu Druga strana d.o.o., dodjeljuju 

sredstva iz državnog proračuna, koristila ovlasti koje proizlaze iz javne dužnosti koju obnaša, 

za osobni probitak, odnosno za probitak osoba koje se dužnosnicom smatraju povezanim 

osobama. 

 

  U postupku pred Povjerenstvom, od ministarstva kulture zatražit će se podaci i 

dokumentacija o imenovanju članova Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo, odluka o 

dodjeli sredstava trgovačkom društvu Druga strana d.o.o., te dokumentacija o isplatama 

sredstava iz državnog proračuna navedenom trgovačkom društvu. 

 

Na temelju odredbe čl. 39. st. 3. ZSSI-a, ovom odlukom traži se od dužnosnice Andree 

Zlatar Violić da se očituje o navodima iz ovog obrazloženja te da svoje očitovanje, dostavi 

Povjerenstvu u roku od 15 dana od dana primitka odluke i zahtjeva iz toč. II njezine izreke. 

 

Slijedom  svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ove odluke. 

 

                                                              
                                                                       PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                             Dalija Orešković, dipl. iur. 

 

 

 


