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Zagreb, 9. prosinca 2013.  

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na 

temelju članka 30. stavka 1. podstavka 2., 4. i 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa 

(„Narodne novine“ broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13. – pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem 

tekstu: ZSSI), na zahtjev dužnosnika Emila Dausa, općinskog načelnika Općine Cerovlje 

za davanjem mišljenja Povjerenstva na 34. sjednici održanoj 9. prosinca 2013. godine, daje 

sljedeće:  

 

MIŠLJENJE 

 

I. Na temelju članka 14. stavka 2. ZSSI-a, dužnosnik Emil Daus, općinski 

načelnik Općine Cerovlje može istovremeno uz obnašanje navedene 

dužnosti, biti član upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pazin. 

 

II. Na temelju članka 14. stavka 5. ZSSI-a, dužnosnik Emil Daus, općinski 

načelnik Općine Cerovlje može istovremeno uz obnašanje navedene 

dužnosti biti član nadzornog odbora Vatrogasne zajednice Istarske 

županije i potpredsjednik Područne vatrogasne postrojbe Pazin. 

 

Obrazloženje 

 

Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je Emil Daus, općinski načelnika 

Općine Cerovlje. U knjigama ulazne pošte zahtjev je evidentiran pod poslovnim brojem 711-

U-4555-M-324/13, dana 2. prosinca 2013. godine, povodom kojeg se vodi predmet broj M-

324/13. 

  

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 43. ZSSI-a je propisano da su općinski načelnici i 

dužnosnici u smislu odredbi navedenog Zakona. Člankom 6. stavkom 1. i 2. ZSSI-a propisano 

je da su u slučaju dvojbe je li neko ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti, dužnosnici 

dužni zatražiti mišljenje Povjerenstva, koje je potom najkasnije u roku od 15 dana od dana 

primitka zahtjeva, dužno dati obrazloženo mišljenje na zahtjev dužnosnika.  

 

U zahtjevu dužnosnik navodi da je član nadzornog odbora Vatrogasne zajednice 

Istarske županije, potpredsjednik Vatrogasne zajednice Pazin i predsjednik Upravnog vijeća 
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Javne vatrogasne postrojbe Pazin (u daljnjem tekstu: JVP Pazin). Obzirom da je već dobio 

mišljenje Povjerenstva da može istovremeno uz obnašanje dužnosti općinskog načelnika biti 

član Upravnog vijeća JVP Pazin, sada moli dodatno mišljenje Povjerenstva može li biti član 

Nadzornog odbora Vatrogasne zajednice Istarske županije i potpredsjednik Vatrogasne 

zajednice Pazin. Dužnosnik ističe da je riječ o udrugama te da navedene funkcije obnaša 

volonterski te za iste ne prima naknadu. 

 

Člankom 14. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi 

upravnih vijeća ustanova, niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim subjektima. Stavkom 

2. navedenog članka propisana je iznimka od navedenog pravila kojom je određeno da 

iznimno dužnosnici mogu biti u najviše do dva upravna vijeća ustanova, koje su od posebnog 

državnog interesa ili su od posebnog interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne 

samouprave, bez prava na naknadu. Stavkom 5. istog članka propisano je da dužnosnici smiju 

biti članovi upravnih i nadzornih tijela, najviše dviju, neprofitnih udruga i zaklada, ali bez 

prava na naknadu ili primanje dara u toj ulozi, osim prava na naknadu putnih i drugih 

opravdanih troškova.  

 

Uvidom u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci – stalna služba u Pazinu 

Povjerenstvo je utvrdilo da je pod matičnim brojem subjekta 040151842, oib 15860633652 

upisana Javna vatrogasna postrojba Pazin, pravnog oblika ustanova. Odlukom Gradskog 

vijeća Grada Pazina o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Pazin Klasa: 023-

01/11-01/38, Ur.broj: 2163/01-01-02-11-4 od 30. studenoga 2011.g. Javna vatrogasna 

postrojba Pazin proglašena je ustanovom od posebnog interesa za Grad Pazin. 

 

Slijedom navedenoga, sukladno člankau 14. stavku 2. ZSSI-a dužnosnik Emil Daus  

može istovremeno uz obnašanje dužnosti općinskog načelnika biti predsjednik Upravnog 

vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pazin kao ustanove od posebnog interesa za Grad Pazin. 

 

Povjerenstvo je izvršilo i uvid u Registar udruga Ministarstva uprave Republike 

Hrvatske te je utvrdilo da je pod registarskim brojem: 18000518, upisana Vatrogasna 

zajednica Istarske županije, OIB: 96941123283, te da je pod registarskim brojem: 

18000917, OIB: 96941123283 upisana Područna vatrogasna zajednica Pazin. 

 

Člankom 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99., 117/01., 36/02., 

96/03., 139/04., 174/04. i 38/09.) propisano je da vatrogasnu djelatnost obavljaju, između 

ostalog, vatrogasne zajednice kao stručne i humanitarne organizacije. Nadalje, vatrogasna 

djelatnost je navedenim Zakonom definirana kao djelatnost od interesa za Republiku 

Hrvatsku. Povjerenstvo je stoga mišljenja da se vatrogasne zajednice osnivaju i kao neprofitne 

udruge. Navedeno proizlazi i iz djelatnosti predmetnih vatrogasnih zajednica upisane u 

Registar udruga. 
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Kako je člankom 14. stavkom 5. ZSSI-a dužnosnicima dozvoljeno članstvo u 

upravnim i nadzornim tijelima, najviše dviju, neprofitnih udruga, nema zapreke da dužnosnik 

Emil Daus, istovremeno uz obnašanje dužnosti općinskog načelnika Općine Cerovlje  obavlja 

funkciju člana nadzornog odbora Vatrogasne zajednice Istarske županije i funkciju 

potpredsjednika Područne vatrogasne postrojbe Pazin, obzirom da su i Vatrogasna zajednica 

Istarske županije i Područna vatrogasna postrojba Pazin registrirane kao udruge. 

 

Slijedom navedenog Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga 

akta. Ovo mišljenje dostavit će se dužnosniku Emilu Dausu putem dostavljene e-mail adrese 

te se time smatra da je dostava ovog mišljenja uredno izvršena. Mišljenje će biti objavljeno na 

Internet stranici Povjerenstva. 

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA  

Dalija Orešković, dipl.iur. 


