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PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA
INTERESA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

Zagreb, listopad 2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA
INTERESA
I . USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje Zakona o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba
interesa sadržana je u odredbi članka 2. stavku 4. Ustava Republike Hrvatske.
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU
PREDLOŽENOM IZMJENOM ZAKONA TE POSLJEDICE KOJE ĆE
DONOŠENJEM IZMJENE ZAKONA PROISTEĆI
Dana 11. rujna 2020. godine u Hrvatskom saboru većinom glasova izglasan je Zakon
o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinskozagorske županije i Zagrebačke županije (NN 102/20) (dalje: Zakon o obnovi zgrada
oštećenih potresom) te je stupio na snagu dana 17. rujna 2020. godine objavom u
Narodnim novinama. Člankom 38. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom
propisano je da se za obavljanje stručnih i drugih poslova pripreme, organiziranja i
provedbe obnove zgrada oštećenih potresom i praćenje provedbe programa mjera
obnove osniva Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i
Zagrebačke županije (dalje: Fond za obnovu). Stavkom 2. istog članka propisano je
da su osnivači Fonda za obnovu Republika Hrvatska, Grad Zagreb, Krapinskozagorska županija i Zagrebačka županija. Stavkom 3. istog članka propisano je da
međusobna prava, obveze i udjele osnivači uređuju ugovorom o osnivanju Fonda.
Prema podacima Vlade Republike Hrvatske, u potresu je ukupno oštećeno 26 000
objekata te se ukupna šteta od potresa procjenjuje na oko 86 milijardi kuna.
U trenutku podnošenja ovog prijedloga Zakona, prijedlog ugovora o osnivanju Fonda
za obnovu nalazi se na potvrđivanju kod predstavničkih tijela jedinica područne
samouprave osnivača Fonda, dakle Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i
Zagrebačke županije.
Člankom 9. ugovora o osnivanju Fonda za obnovu propisano je da su tijela Fonda
Upravno vijeće i ravnatelj. Člankom 10. propisano je da Fondom upravlja Upravno
vijeće koje ima 9 članova od kojih 5 imenuje Republika Hrvatska, 2 Grad Zagreb te
po jednog Krapinsko-zagorska županija i Zagrebačka županija. Člankom 12.
propisano je da Upravno vijeće bira i razrješava ravnatelja Fonda.
Člankom 13. ugovora o osnivanju Fonda za obnovu propisane su ovlasti i dužnosti
ravnatelja Fonda. Među ovlastima ravnatelja Fonda propisano je i pravo ravnatelja da
samostalno odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge

imovine čija vrijednost ne prijelazi iznos od 3 milijuna kuna bez PDV-a, kao i pravo da
samostalno odlučuje o dugoročnom zaduživanju i davanju jamstva za kreditno
zaduživanje ukoliko iznos zaduženja ne prelazi iznos od 3 milijuna kuna bez PDV-a.
Za pravne poslove čija vrijednost prelazi 3 milijuna kuna bez PDV-a, člankom 12.
ugovora o osnivanju propisano je da Upravno vijeće ravnatelju daje prethodnu
suglasnost.
Također, ravnatelj Fonda poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Fonda te
predlaže Upravnom vijeću godišnji plan i program rada.
S obzirom na navedene vrlo široke ovlasti ravnatelja Fonda, kao i činjenicu da se
prema važećem Zakonu o sprječavanju sukoba interesa ravnatelj Fonda ne smatra
dužnosnikom u smislu članka 3. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa,
ovim Zakonom osigurava se da Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa može
vršiti kontrolu nad ravnateljem Fonda za obnovu.

III. OCJENA I IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA
Za provođenje ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Državnom
proračunu Republike Hrvatske.
IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU
Donošenje ovoga zakona predlaže se po hitnom postupku sukladno članku
204. Poslovnika Hrvatskoga sabora iz osobito opravdanih razloga. Naime, ovaj
zakon potrebno je donijeti po hitnom postupku kako bi se odmah nakon imenovanja
ravnatelja Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i
Zagrebačke županije odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa mogle
primjenjivati i na ravnatelja Fonda, a osobito obveza ispunjavanja imovinske kartice
prilikom stupanja na dužnost.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU
SUKOBA INTERESA

Članak 1.
U Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine 26/11,12/12, 126/12,
48/13, 57/15 i 98/19), u članku 3. stavku 1. iza točke 41. dodaje se nova točka 42.
koja glasi:

„42. ravnatelj Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i
Zagrebačke županije. “

Članak 2.
Ovaj Zakon stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

OBRAZLOŽENJE
Uz članak 1.
Ovim člankom dodaje se ravnatelj Fonda za obnovu na popis dužnosnika u smislu
Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Uz članak 2.
Utvrđeno je stupanje zakona na snagu.

TEKST ODREDABE VAŽEĆEG ZAKONA KOJA SE DOPUNJAVA

Članak 3. (NN 98/19)
(1) Dužnosnici u smislu ovoga Zakona su:
1. Predsjednik Republike Hrvatske,
2. predsjednik i potpredsjednici Hrvatskoga sabora,
3. zastupnici u Hrvatskom saboru,
4. predsjednik i članovi Vlade Republike Hrvatske (potpredsjednici i ministri u Vladi
Republike Hrvatske),
5. predsjednik, zamjenik predsjednika i suci Ustavnog suda Republike Hrvatske,
6. državni tajnici,
7. predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske,
8. čelnici državnih upravnih organizacija,
9. glavni ravnatelj policije,
10. ravnatelj Porezne uprave,
11. ravnatelj Carinske uprave,
12. glavni državni revizor i njegovi zamjenici,
13. guverner, zamjenik guvernera i viceguverner Hrvatske narodne banke,
14. pučki pravobranitelj i njegovi zamjenici,
15. pravobranitelj za djecu i njegovi zamjenici,
16. pravobranitelj za ravnopravnost spolova i njegovi zamjenici,
17. pravobranitelj za osobe s invaliditetom i njegovi zamjenici,
18. tajnik Hrvatskoga sabora,
19. glavni tajnik Vlade Republike Hrvatske,
20. glavni tajnik Ustavnog suda Republike Hrvatske,
21. tajnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske,
22. zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora,
23. zamjenik glavnog tajnika Vlade Republike Hrvatske,
24. zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske,
25. glasnogovornik Vlade Republike Hrvatske,
26. ravnatelj i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
27. ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje,
28. ravnatelj i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

29. glavni državni rizničar,
30. predstojnik Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora,
31. ravnatelji agencija i direkcija Vlade Republike Hrvatske te ravnatelji zavoda koje imenuje
Vlada Republike Hrvatske,
32. dužnosnici u Uredu predsjednika Republike Hrvatske koje imenuje Predsjednik Republike
Hrvatske sukladno odredbama posebnog zakona i drugih pravnih akata,
33. načelnik i zamjenici načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske,
34. glavni inspektor obrane,
35. zapovjednici i zamjenici zapovjednika grana Oružanih snaga Republike Hrvatske i
Zapovjedništva za potporu, ravnatelj i zamjenik ravnatelja Hrvatskoga vojnog učilišta te
zapovjednik Obalne straže Republike Hrvatske,
36. predsjednik, potpredsjednici i članovi Državnoga izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske,
37. predsjednici i članovi uprava trgovačkih društava koja su u većinskom državnom
vlasništvu,
28. župani i gradonačelnik Grada Zagreba i njihovi zamjenici,
39. gradonačelnici, općinski načelnici i njihovi zamjenici,
40. predsjednik, zamjenici i članovi Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave,
41. predsjednik i članovi Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.
(2) Odredbe ovog Zakona primjenjuju se i na obnašatelje dužnosti koje kao dužnosnike
imenuje ili potvrđuje Hrvatski sabor, imenuje Vlada Republike Hrvatske ili Predsjednik
Republike Hrvatske, osim osoba koje imenuje Predsjednik Republike Hrvatske u skladu s
odredbama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske.
(3) Odredbe iz članka 8., 9. i 10, glave III, članka 42. do 46. i članka 55. stavka 3. ovog
Zakona odgovarajuće se primjenjuju i na rukovodeće državne službenike koje imenuje Vlada
Republike Hrvatske na temelju prethodno provedenog natječaja.

