


HRVATSKI SABOR

Nezavisni saborski zastupnik Ivan Pernar

U Zagrebu, 8. srpnja 2019.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o sprječavanju
sukoba interesa

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (NN 85/10 – pročišćeni
tekst i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 172.
Poslovnika Hrvatskog sabora (Narodne novine“ br. 81/13, 113/16, 69/17,
29/18), podnosim Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o sprječavanju
sukoba interesa.

U skladu sa člankom 174. stavkom 2. Poslovnika Hrvatskog sabora, u
postupku donošenja Zakona na sjednici Hrvatskog sabora i njegovih radnih
tijela, sva potrebna obrazloženja dat će zastupnik Ivan Pernar.

Nezavisni saborski zastupnik
Ivan Pernar
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Ivan Pernar (nezavisni zastupnik)

___________________________________________________________________________

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA
INTERESA

___________________________________________________________________________

Zagreb, srpanj 2019.



 
I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 
 

Ustavna osnova za donošenje ovog Zakona sadržana je u članku 1. stavku 1.,  
članku 2. stavku 4., podstavku 1. Ustava Republike Hrvatske, kao i članku 80. (NN 
85/10 – pročišćeni tekst i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). 
 

 
II. OCJENA  STANJA  I  OSNOVNA  PITANJA  KOJA  SE  TREBAJU  UREDITI 
 ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA 
 PROISTEĆI 
 

Služenje interesu javnosti osnovni je zadatak vlada i javnih institucija. Građani 
očekuju od pojedinačnih dužnosnika da svoje dužnosti obavljaju časno, na pravičan i 
nepristran način. Iako sukob interesa ne predstavlja (sam po sebi) korupciju, sukobi 
između privatnih interesa i dužnosti dužnosnika u javnoj upravi, ako se neprimjereno 
rješavaju,  mogu  rezultirati  korupcijom.  Sve  su  veća  očekivanja  javnosti  u  pogledu 
napora države da spriječi javne dužnosnike u korištenju privatnih interesa i veza koje 
kompromitiraju  službeno  donesene  odluke  i  javnu  vlast.  S  povećanjem  zahtjeva 
društva,  neadekvatno  riješeni  sukobi  interesa  među  dužnosnicima  u  javnoj  vlasti 
potencijalno utječu na slabljenje povjerenja građana u javne institucije. 

 
Republika  Hrvatska  je  još  2005.  ratificirala  Konvenciju  Ujedinjenih  naroda 

protiv korupcije kojoj je svrha promicanje i jačanje mjera za učinkovitije i djelotvornije 
sprječavanje  i  borbu  protiv  korupcije  kao  i  promicanje  čestitosti,  odgovornosti  i 
pravilnog  upravljanja  javnim  poslovima  i  državnom  imovinom.  Sukladno  Konvenciji 
svaka  je  država  stranka  dužna,  u  skladu  s  temeljnim  načelima  svoga  domaćeg 
prava,  nastojati  donijeti,  održavati  i  jačati  sustave  koji  promiču  transparentnost  i 
sprječavaju sukobe interesa. Svaka je država dužna nastojati, kad je to primjereno i u 
skladu s temeljnim načelima svoga domaćeg prava, uvesti mjere i sustave na temelju 
kojih će državni službenici mjerodavnim vlastima morati dati izjave, između ostalog, i 
o svojim dodatnim djelatnostima, zaposlenju, ulaganjima, imovini i značajnim 
darovima  ili  koristima,  uslijed  kojih  može  doći  do  sukoba  interesa  u  odnosu  na 
njihovu službu u svojstvu državnog službenika. 

 
Regulatorni  okvir  je  ponekad  neučinkovit  u  prevenciji  sukoba  interesa  i  zlouporabe 
službenih  dužnosti  i  položaja  te  suštinski  u  određenoj  mjeri  stvara  i  poticaje  za 
koruptivne radnje i protuzakonita pogodovanja.  
 

Ovim izmjenama i dopunama postojećeg Zakona proširio bi se krug osoba iz 
obitelji dužnosnika čija bi se imovina također unosila u imovinske kartice, čime bi se 
suštinski unaprijedio regulatorni okvir za sprječavanje korupcije.  
 

  
 
III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA 
 

Za  provođenje  ovog  Zakona  u  2019.  godini  nije  potrebno  osigurati  dodatna 
sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske. 

 



 
 
IV.  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA 

INTERESA  
 
 
 

Članak 1. 
 

U Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine“ br. 26/2011, 12/2012, 
126/2012, 57/2015) u članku 8., stavak 3. mijenja se i glasi: 
 
(3)  Dužnosnici  koji  su  na  izborima  ponovno  izabrani  ili  imenovani  na  istu  dužnost, 
bez obzira obnašaju li dužnost profesionalno ili neprofesionalno, obvezni su u roku 
od  30  dana  od  dana  stupanja  na  dužnost,  na  početku  novog  mandata,  podnijeti 
izvješće  Povjerenstvu  o  svojoj  imovini  te  imovini  bračnog  ili  izvanbračnog  druga 
odnosno formalnih i s njima izjednačenih neformalnih životnih partnera osoba istog 
spola, sestre i braće, svih potomaka i posvojčadi te roditelja sa stanjem na taj dan. 
 
Stavak 4. mijenja se i glasi: 
 
(4) Osobe iz članka 3. stavka 3. ovog Zakona podnose izviješća o imovinskom stanju 
Povjerenstvu  u  roku  od  30  dana  od  dana  imenovanja  te  svake  četvrte  godine  za 
vrijeme  trajanja  službe  s  podacima  o  svojoj  imovini  te  imovini  svoga  bračnog  ili 
izvanbračnog  druga  formalnih  i  s  njima  izjednačenih  neformalnih  životnih  partnera 
osoba istog spola, sestre i braće, svih potomaka i posvojčadi i roditelja sa stanjem na 
taj dan. Ako je tijekom trajanja službe došlo do bitne promjene stanja glede 
imovinskog stanja, dužni su o tome podnijeti izviješće Povjerenstvu, istekom godine 
u kojoj je promjena nastupila. Osobe iz članka 3. stavka 3. ovog Zakona su obvezne 
u roku 30 dana po razrješenju podnijeti izviješće o svojoj imovini sa stanjem na taj 
dan.  

 
 
 

 
PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA 

 
Članak 2. 

 
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Narodnim novinama”. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
O B R A Z L O Ž E NJ E 

 
 

Uz članak 1. 
Proširuje se krug osoba iz obitelji dužnosnika čija se imovina mora upisati  u 
imovinsku karticu.  
 
Uz članak 2. 
Propisuje se stupanje Zakona na pravnu snagu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tekst odredbi važećeg zakona koji se mijenjanju 

 
OBAVJEŠTAVANJE O IMOVINSKOM STANJU DUŽNOSNIKA  
 

Članak 8. 
(1) Dužnosnici su obvezni u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost podnijeti 
izvješće Povjerenstvu s podacima o dužnosti koju obavljaju profesionalno ili 
neprofesionalno,  o  ostalim  dužnostima  koje  obnašaju,  odnosno  djelatnostima  koje 
obavljaju,  o  djelatnosti  koju  su  obavljali  neposredno  prije  stupanja  na  dužnost  i  s 
podacima o svojoj imovini te imovini svoga bračnog ili izvanbračnog druga i 
malodobne djece, sa stanjem na taj dan. 
(2) Dužnosnici su obvezni u roku od 30 dana po prestanku obnašanja javne dužnosti 
podnijeti  izvješće  Povjerenstvu  o  svojoj  imovini,  a  ako  je  tijekom  obnašanja  javne 
dužnosti došlo do bitne promjene glede imovinskog stanja dužni su o tome podnijeti 
izvješće Povjerenstvu, istekom godine u kojoj je promjena nastupila.  
(3)  Dužnosnici  koji  su  na  izborima  ponovno  izabrani  ili  imenovani  na  istu  dužnost, 
bez obzira obnašaju li dužnost profesionalno ili neprofesionalno, obvezni su u roku 
od  30  dana  od  dana  stupanja  na  dužnost,  na  početku  novog  mandata,  podnijeti 
izvješće  Povjerenstvu  o  svojoj  imovini  te  imovini  bračnog  ili  izvanbračnog  druga  i 
malodobne djece, sa stanjem na taj dan 
(4) Osobe iz članka 3. stavka 3. ovog Zakona podnose izviješća o imovinskom stanju 
Povjerenstvu  u  roku  od  30  dana  od  dana  imenovanja  te  svake  četvrte  godine  za 
vrijeme  trajanja  službe  s  podacima  o  svojoj  imovini  te  imovini  svoga  bračnog  ili 
izvanbračnog druga i malodobne djece sa stanjem na taj dan. Ako je tijekom trajanja 
službe  došlo  do  bitne  promjene  stanja  glede  imovinskog  stanja,  dužni  su  o  tome 
podnijeti izviješće Povjerenstvu, istekom godine u kojoj je promjena nastupila. Osobe 
iz  članka  3.  stavka  3.  ovog  Zakona  su  obvezne  u  roku  30  dana  po  razrješenju 
podnijeti izviješće o svojoj imovini sa stanjem na taj dan.  
(5) Podaci o imovini dužnosnika obuhvaćaju podatke o naslijeđenoj imovini i podatke 
o stečenoj imovini.  
(6)  Podaci  o  naslijeđenoj  imovini  obuhvaćaju  podatke  o  vrsti  i  ukupnoj  vrijednosti 
nasljedstva te podatke od koga je nasljedstvo naslijeđeno.  
(7) Podaci o stečenoj imovini obuhvaćaju podatke o:  

- nekretninama  stečenim  kupoprodajom,  zamjenom,  darovanjem,  unošenjem  i 
izuzimanjem nekretnina iz trgovačkog društva, stečenim u postupku likvidacije 
ili stečaja, stečenim na temelju odluka suda ili drugog tijela, povratom imovine 
stečene u postupku denacionalizacije te na drugi način stečenim 
nekretninama od drugih osoba,  

- pokretninama veće vrijednosti,  
- poslovnim udjelima i dionicama u trgovačkim društvima,  
- udjelima o vlasništvu drugih poslovnih subjekata, 
- novčanoj štednji ako ona premašuje jednogodišnji iznos neto prihoda 

dužnosnika,  
- dugovima, preuzetim jamstvima i ostalim obvezama, 
- dohotku od nesamostalnog rada, dohotku od samostalne djelatnosti, dohotku 

od  imovine  i imovinskih  prava,  dohotku  od  kapitala,  dohotku od  osiguranja  i 
drugom dohotku,  

- primicima koji se ne smatraju dohotkom i primicima na koje se ne plaća porez 
na dohodak.  



 
(8) Pod pokretninama veće vrijednosti iz stavka 7. podstavka 2. ovog članka 
podrazumijevaju se vozila, plovila, zrakoplovi, radni strojevi, lovačko oružje, 
umjetnine,  nakit,  drugi  predmeti  osobne  uporabne  vrijednosti,  vrijednosni  papiri, 
životinje i druge stečene pokretnine pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 kuna, 
osim predmeta kućanstva i odjevnih predmeta.  
(9) Obrazac izvješća iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Povjerenstvo.  
(10)  Podaci  iz  stavka  1.,  2.,  3.  i  4.  ovog  članka  su  javni  i  mogu  se  objaviti  bez 
suglasnosti dužnosnika te se na njih ne primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje 
zaštita osobnih podataka 
(11) Povjerenstvo od dužnosnika može zahtijevati da o podacima iz stavka 5. ovog 
članka priloži i odgovarajuće dokaze. 
(12)  Prije  nego  što  izvrše  obveze  iz  stavka  1.,  3.  i  4.  ovog  članka,  dužnosnici  ne 
mogu primiti plaću. 
(13) U svrhu provjere podataka iz izvješća o imovinskom stanju dužnosnika sukladno 
odredbama ovog Zakona, nadležna tijela u Republici Hrvatskoj, dužni su bez 
odgode, na zahtjev Povjerenstva, dostaviti zatražene obavijesti i dokaze. 
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