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Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), sukladno 
odredbi čl. 30. st. 1. al. 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 
26/11, u daljem tekstu: Zakon) te čl. 27. st. 1. i 2.  Pravilnika Povjerenstva za odlučivanje o 
sukobu interesa o unutarnjem ustroju i postupku („Narodne novine“, broj 86/05 i 123/09, u 
daljem tekstu: Pravilnik), u predmetu dužnosnika Anđelka Fereka-Jambreka, zamjenika 
župana Krapinsko-zagorske županije, na svojoj 27. sjednici, održanoj 29. rujna 2011.g., 
donijelo je sljedeće 

 
 

MIŠLJENJE 
 

 

Dužnosnik može primati potpore sukladno Zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i 
ruralnom razvoju („Narodne novine“, broj 92/10, 127/10), Zakonu o državnim 
potporama („Narodne novine“, broj 140/05, 49/11) te propisima kojima su regulirane 
potpore udrugama, pošto Povjerenstvo po obveznom prethodnom zahtjevu 
dužnosnika u svakom pojedinačnom slučaju utvrdi da sudjelovanje dužnosnika, 
prema konkretnim okolnostima slučaja, ne predstavlja kršenje odredbi Zakona. 

 

Obrazloženje 

 

Postupak za davanje mišljenja okrenut je na temelju zahtjeva dužnosnika, podnesenog 13. 
lipnja 2011g. 

 

Podnositelj postavlja upit nalazi li se dužnosnik u sukobu interesa ako se kao član zadruge ili 
udruge prijavi za primanje subvencija ili poticaja županije ili općine u kojoj obnaša vlast, 
može li biti član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koje se prijavljuje za poticaje, a 
ispunjava sve formalne uvjete i svojim eventualnim udjelom u subvencijama ili poticajima ne 
uskraćuje drugima koji ispunjavaju uvjete isto pravo te može li se podnijeti zahtjev i za druge 
subvencije i poticaje. 

 

U davanju mišljenja Povjerenstvo ističe: 

-sudjelovanje dužnosnika u postupcima te dobivanje različitih oblika potpora i subvencija 
načelno je dopustivo, u skladu s odredbama Zakona; 

-za svaki pojedinačni slučaj potrebno je utvrditi konkretnu činjeničnu i pravnu osnovu slučaja, 
odnosno Povjerenstvo ne može unaprijed dati mišljenje o dopustivosti, bez uvida u okolnosti 
konkretnog slučaja; 

-u skladu s gore navedenim, dužnosnik je obvezan prije nastupa konkretnih okolnosti 
zatražiti o tome mišljenje Povjerenstva. 



 

U skladu s navedenim , Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovog akta. 

 

 

 

                                                                           PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

                                                                                 Mate Kačan, dipl. iur., v.r. 

 

   

 

 

 


