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Na temelju članka 84. Ustava Republike Hrvatske te članka 129. Poslovnika Hrvatskog 
sabora podnosim Prijedlog zakona o dopunama zakona o sprječavanu sukoba interesa u 
obnašanju javnih dužnosti. 
 
 
U postupku donošenja Zakona potrebna objašnjenja na sjednicama Hrvatskog sabora i 
njegovih radnih tijela davati će zatsupnik Dragutin Lesar. 
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                                                                                              Dragutin Lesar 
 
 
 



PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA U 

OBNAŠANJU JAVNIH DUŽNOSTI 
 
 
 
I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 
 
 
Ustavna osnova za donošenje Zakona sadržana je u članku 2. stavak 4. Ustava Republike 
Hrvatske 
 
 
 
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU 

ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE PROISTEĆI 
DONOŠENJEM ZAKONA 

 
 
Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti objavljen je u Narodnim 
novinama 163/03, a izmjene i dopune zakona donašane su gotovo svake godine i objavljene 
su u Narodnim novinama 94/04, 48/05, 141/06 , a posljednje u NN 60/08. Novele su se 
uglavnom bavile proširenjem primjene Zakona na širi krug dužnosnika, odnosno na 
novoustanovljene dužnosnike, kao i načinom evidentiranja i iskazivanja imovinskog stanja 
dužnosnika i načinima izvještavanja javnosti o imovinskom stanju dužnosnika, kao i 
funkcioniranjem Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. 
Upravo položaj Povjerenstva, odnosno neprimjenjivanje Zakona po kojem Povjerenstvo 
djeluje na članove Povjerenstva predmet je predloženih dopuna Zakona. Naime, u skladu sa 
Zakonom, dio povjerenstva sačinjavaju saborski zastupnici, prema kriterijima također 
određenim Zakonom, i na njih se Zakon odnosi slijedom činjenice što se radi o javnim 
dužnosnicima. No, ostali članovi Povjerenstva biraju se iz redova „uglednih javnih djelatnika“ 
i nisu (ili barem do sada nisu bili) javni dužnosnici. Ipak, oni odlučuju o vrlo osjetljivim 
pitanjima, o kojima može ovisiti i politička budućnost pojedinih dužnosnika, ali i općenita 
politička situacija u državi. Dakle obavljaju posao od izuzetnog javnog interesa i bilo bi van 
svake sumnje potrebno da se u njihovu objektivnost i integritet ni na koji način ne može 
sumnjati.  
Zbog svega navedenog smatram da bi bilo potrebno članove Povjerenstva za odlučivanje o 
sukobu interesa također podvrgnuti odredbama Zakona čijim se provođenjem bave i na taj 
način dopuniti Zakon, odnosno predvidjeti da se sve zakonske odredbe odnose i na njih, na 
isti način kako se odnose i na sve druge osobe predviđene Zakonom. 
Donošenjem ovog Zakona ostvarila bi se dva cilja: 
1. Uklonila bi se svaka pa i teoretska sumnja u integritet članova Povjerenstva za odlučivanje 

o sukobu interesa.  
2. Zakon bi se na istovjetni način primjenjivao na one koji ga provode, kao i na one koji ga 

donose i na ostale osobe koje obavljaju dužnosti od javnog interesa u Republici Hrvatskoj.  
 
 



III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA 
PROVOĐENJE ZAKONA 

 
Za provođenje ovog Zakona ne bi trebalo angažirati dodatna sredstva u proračunu 
Republike Hrvatske. 
 
 
 
 
 

        PRIJEDLOG ZAKONA 

o  dopunama Zakona o sprječavanju sukoba 
interesa u obnašanju javnih dužnosti 

 
 

Članak 1. 
 

U članku 2.,Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti ( NN.163/03; 
94/04; 48/05; 141/06; 60/08)  iza stavka (2) dodaje se stavak (3) koji glasi: 

(2) Dužnosnicima u smislu ovoga Zakona smatrat će se i svi članovi Povjerenstva za 
odlučivanje o sukobu interesa, kako oni iz redova saborskih zastupnika tako i oni iz redova 
javnih djelatnika.  

Stavak (3) postaje stavkom (4) 

 

                                                                    Članak 2 

 

Ovaj Zakon stupa na snagu osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“. 

 
 
OBRAZLOŽENJE 
 
Članak 1. 
Ovim člankom propisuje se da se svi članovi Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa 
imaju smatrati javnim dužnosnicima, pa se sve odredbe zakona na njih primjenjuju kao i na 
druge javne dužnosnike, bez obzira da li bi se zakon po nekon drugom kriteriju primjenjivao 
na njih. 
 
 



Članak 2.  
Ovim se člankom regulira dan stupanja na snagu ovog Zakona. 
 


