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Predmet: Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2017. godinu
- mišljenje Vlade

Veza: Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 021-12/18-09/37, urbroja: 65—18-03, od 4».

lipnja 2018. godine

Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodnenovine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike Hrvatske o Izvješću o radu
Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2017. godinu, daje slj edeće

MIŠLJENJE

U odnosu na predmetno Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu
interesa za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće), koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora
podnijelo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)aktom, broja: 711nI--744—0T-30/18—01-1, od 30. svibnja 2018. godine, “Vlada RepublikeHrvatske ukazuje da se u uvodnom dijelu Izvješća navodi samo da je Povjerenstvo surađivalo s:
nadležnim tijelom za izradu zakona u području sprječavanja sukoba interesa dužnosnika, tepodnosilo inicijative nadležnim tijelima za predlaganje izmjena i dopuna zakona. S obzirom nato da je slijedom tih inicijativa u Ministarstvu uprave osnovana u 2017. godini radna grupa zaizradu izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju sukoba interesa Vlada Republike Hrvatskesmatra da je u Izvješću potrebno navesti i tu činjenicu.

Nadalje, u dijelu Izvješća pod naslovom: ,,Pravni okvir rada Povjerenstva“,podnaslovom: ,,Zakon o sprječavanju sukoba interesa“ navodi se: ,,..kako su se zauzetistavovi i tumačenja Povjerenstva, odrazili i u praksi upravnih sudova u provođenju sudskekontrole zakonitosti rada Povjerenstva i u tumačenju Ustavnog suda Republike Hrvatske“. Stim u vezi Vlada Republike Hrvatske ukazuje da bi bilo uputno navesti konkretno o kojim se



to odlukama Ustavnog suda Republike Hrvatske i odlukama upravnih sudova radi, a sve u
svrhu upoznavanja zainteresiranih dionika na koje segto područje odnosi.

Također, u dijelu Izvješća pod naslovom: ,,Provjera izvješća o imovinskom
stanju dužnosnika“, podnaslovom: ,,Prethodna (administrativna provjera)“, kod navođenja:
,,lokalnih (regionalnih) izbora“, Vlada Republike Hrvatske smatra da je potrebno brisati riječ
,,regionalnih“.

Vezano uz financijsko poslovanje Povjerenstva za 2017. godinu, u Izvješću je
navedeno kako su za rad Povjerenstva u 2017. godini osigurana sredstva u iznosu od
5.077.393,00kuna teje za njegov rad utrošeno 4.643.855,51 kuna ili 91%.

Uvidom u podatke iz sustava Državne riznice utvrđeno je da Izvješće dano u
prilogu br. 1. — Tabelarni prikaz utroška proračuna Povjerenstva za 2017. godinu, odnosno
tabelarni prikaz izvršenja proračuna Povjerenstva za 2017. godinu, nije u potpunosti u skladu
s podacima iz sustava Državne riznice. Naime, na Aktivnosti A897001 Administracija i
upravljanje prema podacima iz sustava Državne riznice u 2017. godini na podskupini računa
321 Naknade troškova zaposlenima utrošeno je 103.772,56 kuna, a ne 101.905,01 kuna, na
podskupini računa 322 Rashodi za materijal i energiju utrošeno je 103.526,01 kuna. a ne
105.166,26 kuna, na podskupini računa 323 Rashodizausluge utrošeno je 462.596,04 kuna, a
ne 466.202,64 kuna te je na podskupini računa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
utrošeno 10.863,26 kuna, a ne 10.936,23 kuna. Slijedom navedenih podataka na skupini
računa 32 Materijalni rashodi utrošeno je 680.757,84 kuna, a ne 684.210,14 kuna te je na
ukupnoj razini aktivnosti A897001 Administracija i upravljanje prema podacima iz sustava
Državne riznice u 2017. godini utrošeno 4.493.815,74 kuna, ane 4.509.885,51 kuna. Također,
na aktivnosti K897002 Informatizacija Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa prema
podacima iz sustava Državne riznice u 2017. godini na podskupini računa 422 Postrojenja i

oprema utrošeno je 12.677,50 kuna, a ne 0,00 kuna. Slijedom navedenoga, na skupni računa
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2017, godini utrošeno je 146.677,50
kuna, a ne 134.000,00 kuna.

Dakle, prema prethodno navedenim podacima, Vlada Republike Hrvatske
ukazuje da je za Povjerenstvo u 2017. godini ukupno utrošeno 4.640.493,24 kuna, a ne
4.643.855,51 kuna.

Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na
sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Lovru Kuščevića,
ministra uprave, te Darka Nekića i Katicu Prpić, državne tajnike u Ministarstvu uprave.
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