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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 u kojem je podnesena 

anonimna prijava sukoba interesa protiv neodređenih dužnosnika, na svojoj 7. sjednici, 

održanoj 20. ožujka 2013, donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

 

Postupak za odlučivanje o sukobu interesa neće se pokrenuti, jer se radi o 

anonimnoj prijavi u kojoj nije navedeno u odnosu na kojeg se dužnosnika ili 

dužnosnike podnosi. 

  

Obrazloženje 

 

Povjerenstvo je pod brojem knjige ulazne pošte 711-U-63-01-SI-9/13, dana 04. veljače 2013. 

godine zaprimilo anonimnu prijavu, koju je podnositelj prijave potpisao inicijalima A.T.D., 

povodom koje je formiran spis predmeta broj SI-9/13. 

 

U prijavi se u bitnom navodi da sudionici NOB-a nisu pravno jednaki u odnosu na povlaštene, 

rehabilitirane ustaše i domobrane te da su teško diskriminirani s pravim i lažnim braniteljima i 

to „po neustavnoj anti – ZAVNOH-skoj i antieuropskoj recepturi na temelju revanšističke 

naravi poglavara dr. F. Tuđmana i njegove koruptivne pogubne pomirbe“. Podnositelj prijave 

sukob interesa opisuje kao situaciju u kojoj izgubljene noge ili ruke u NOR ne vrijede toliko 

koliko vrijede braniteljske. Podnositelj prijave navodi da je istu prijavu uputio i raznim 

odborima, klubovima stranaka, predsjednicima Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora i 

Vlade, ministrima i novinarima. 

 

Povjerenstvo ukazuje da se odredbama čl. 2. st. 1. i st. 2. ZSSI-a, sukob interesa opisuje kao 

situacija u kojoj dužnosnici u obnašanju javne dužnosti svoj privatni interes stavljaju iznad 

javnog interesa, bilo da privatni interes utječe na nepristranost dužnosnika u obnašanju javne 

dužnosti, bilo da se osnovano može smatrati da privatni interes utječe na nepristranost 

dužnosnika u obnašanju javne dužnosti, bilo da privatni interes može utjecati na nepristranost 

dužnosnika u obnašanju javne dužnosti. 

 

Odredbama čl. 3. st. 1., st.2.  i st. 3., propisano je tko se smatra dužnosnikom u smislu odredbi 

ZSSI-a. Odredbama čl. 5. ZSSI-a propisana su načela kojih se dužnosnici moraju pridržavati u 

obnašanju javnih dužnosti a odredbama čl. 7. ZSSI-a propisana su zabranjena djelovanja 

dužnosnika. 
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Iz navoda predmetne prijave u kojoj se anonimni podnositelj samo paušalno poziva na 

nepravde koje su učinjene sudionicima NOB-a,  nije moguće utvrditi na kojeg bi se 

konkretnog dužnosnika ili dužnosnike podnesena prijava odnosila, a niti iz iste proizlazi da bi 

se radilo o nekom sukobu interesa u smislu odredbi ZSSI-a koji bi se mogao povezati sa 

obnašanjem dužnosti bilo kojeg dužnosnika. 

 

Odredbom čl. 39. st. 1. ZSSI 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.  

 

Kako je u ovom predmetu podnesena anonimna prijava, iz čijeg sadržaja Povjerenstvo nije 

moglo provođenjem daljnjih radnji i provjera steći vlastita saznanja o mogućem sukobu 

interesa nekog dužnosnika,  Povjerenstvo je odlučilo kao u izreci ove odluke. 
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