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

članka 30. stavka 1. podstavka 2. 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 

upit Vesne Ivančić, tajnice Skupštine Istarske županije, postavljenog u odnosu na 

dužnosnike Istarske županije, na 13. sjednici održanoj dana 8. svibnja 2013. godine, donijelo 

je sljedeći:  

 

ZAKLJUČAK 

 

Obustavlja se postupak donošenja mišljenja Povjerenstva. 

 

Obrazloženje 

 

Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnijela je Vesna Ivančić, tajnica 

Skupštine Istarske županije. U knjigama ulazne pošte zahtjev je evidentiran pod poslovnim 

brojem 711-U-2360-01-M-105/11, dana 6. prosinca 2011. godine, povodom kojeg se vodi 

predmet broj M-105/11.  

Odredbom članka 3. stavka 1. podstavka 42. i 43. ZSSI-a propisano je da su župani i 

njihovi zamjenici te gradonačelnici, općinski načelnici i njihovi zamjenici dužnosnici u smislu 

odredbi navedenog zakona.  

U zahtjevu za donošenjem mišljenja podnositeljica se poziva na članke 14. i 15. ZSSI-

a te traži mišljenje Povjerenstva može li dužnosnik, u konkretnom slučaju gradonačelnik, 

iznimno biti član upravnog vijeća ustanove čiji je osnivač druga jedinica, konkretno županija. 

Nadalje, traži mišljenje može li se dužnosnik, konkretno gradonačelnik, javiti na natječaj i 

stupiti na dužnost člana nadzornog odbora trgovačkog društva u vlasništvu druge jedinice, 

konkretno županije, te da li dužnosnici mogu bez ograničenja biti članovi školskih odbora.  

Povjerenstvo u razdoblju od primitka gore navedenog zahtjeva za donošenjem 

mišljenja pa do stupanja na dužnost članova Povjerenstva koji su izabrani sukladno 

odredbama ZSSI-a, odnosno do dana 11. veljače 2013. godine, nije djelovalo, stoga je 

Povjerenstvo zbog proteka roka iz članka 6. stavka 2. ZSSI-a, po stupanju na dužnost uputilo 

podnositeljici zahtjeva dana 28. veljače 2013.g., poziv da se očituje da li ostaje kod 

podnesenog zahtjeva te ju je uputilo da Povjerenstvo obavijesti o eventualnim promjenama 

koje su u međuvremenu mogle nastati a koje bi bile relevantne za donošenje pravilnog, 

zakonitog i meritornog mišljenja.  
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Povjerenstvo je dana 29. travnja 2013.g. zaprimilo dopis podnositeljice, klasa: 011-

01/13-01/03 od 25. travnja 2013., kojim je Povjerenstvo obaviješteno da ista odustaje od 

predmetnog zahtjeva za davanjem mišljenja Povjerenstva.  

Slijedom navedenog, Povjerenstvo je donijelo zaključak o obustavi postupka 

donošenja mišljenja.  

U svrhu provođenja edukacije dužnosnika u pitanjima sukoba interesa, Povjerenstvo 

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

upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno 

nadzornih odbora izvanproračunskih fondova niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim 

subjektima. Navedena zabrana primjenjuje se neovisno o tome tko je vlasnik navedenih 

trgovačkih društava.  

Člankom 14. stavak 2. ZSSI-a propisano je da dužnosnici iznimno mogu biti članovi u 

najviše do dva upravna vijeća ustanova, koje su odlukom nadležnog predstavničkog tijela 

proglašene ustanovama od posebnog državnog interesa ili su od posebnog interesa za jedinicu 

lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, osim ako posebnim zakonom nije 

određeno da je dužnosnik član upravnog vijeća ustanove po položaju. Za članstvo u upravnim 

vijećima ustanova, odnosno nadzornim odborima izvanproračunskih fondova dužnosnik nema 

pravo na naknadu, osim prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova.  

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj 

87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12.) propisuje da su osnovne 

i srednje škole javne ustanove. Člankom 118. stavkom 1. istog zakona propisano je da školom 

upravlja školski odbor. Time je školski odbor po svojoj ulozi u upravljanju školom kao 

ustanovom izjednačen s pojmom upravnog vijeća ustanova.  

Člankom 20. stavkom 3. ZSSI-a propisano je da obveze koje za dužnosnika proizlaze 

iz članka 7., 8., 9., 14. i 17. ZSSI-a počinju danom stupanja na dužnost i traju dvanaest 

mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti.  

 

                                                            PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                            

Dalija Orešković, dipl.iur. 

 

 


