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Broj: M-117/13 

Zagreb, 28. lipnja 2013. 

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

članka 30. stavak 1. podstavak 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), u 

predmetu dužnosnika Darka Knežića, općinskog načelnika Općine Nova Rača, na svojoj 

19. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2013.g., daje sljedeće: 

 

MIŠLJENJE 

I. Sukladno članku 13. stavku 3. ZSSI-a, za obavljanje samostalne 

poljoprivredne djelatnosti koju dužnosnik obavlja istovremeno uz obnašanje 

javne dužnosti nije potrebno prethodno odobrenje Povjerenstva. Obavljanje 

samostalne poljoprivredne djelatnosti u smislu navedenog članka, dopušteno 

je isključivo ukoliko se obavlja u okviru obiteljskog poljoprivrednog 

gospodarstva, no ne i u nekom drugom obliku ustrojstva (obrt, trgovačko 

društvo).  

 

II. Općinski načelnik može uz profesionalno obnašanje navedene javne dužnosti, 

ostati nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, te obveznik poreza 

na dohodak i poreza na dodanu vrijednost po osnovi prihoda koje na taj 

način ostvaruje. 

 

 

III. Dužnosnik Darko Knežić, općinski načelnik Općine Nova Rača, dužan je u 

izvješću o imovinskom  stanju prijaviti vlasništvo obiteljskog poljoprivrednog 

gospodarstva, te prihode koje po toj osnovi ostvaruje na godišnjoj razini. 

Dužnosnik je dužan redovito i pravovremeno Povjerenstvu podnositi izvješća 

povodom nastalih promjena u imovini, a koja se odnose na prihode koje 

ostvaruje kroz obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, i to istekom godine u 

kojoj je promjena nastala.   

Obrazloženje 

               Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnesen je od strane službenika u 

Općini Nova Rača. Zahtjev je postavljen u ime dužnosnika Darka Knežića, općinskog 

načelnika Općine Nova Rača.  
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U knjigama ulazne pošte zahtjev je evidentiran pod poslovnim brojem 711-U-1141-M-

117/13, dana 13. lipnja 2013.g., povodom kojeg se vodi predmet broj M-117/13. 

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

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

propisano je da su dužnosnici dužni u slučaju dvojbe da li je neko ponašanje u skladu s 

načelima javnih dužnosti zatražiti mišljenje Povjerenstva koje je potom dužno na zahtjev 

dužnosnika dati obrazloženo mišljenje u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.  

Iako je zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnesen od strane osobe koja nije 

dužnosnik u smislu ZSSI-a, zahtjev se odnosi na dužnosnika iz članka 3. stavka 1., podstavka 

43. ZSSI-a, i u vezi je s tumačenjem pravnih pravila ZSSI-a, stoga i na takav zahtjev 

Povjerenstvo daje mišljenje. 

U zahtjevu se navodi da je Darko Knežić, općinski načelnik Općine Nova Rača, koji 

navedenu dužnost obavlja profesionalno, nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, u 

sklopu kojeg je obveznik poreza na dohodak i poreza na dodanu vrijednost. 

Člankom 13. stavkom 3. ZSSI-a, propisano je da za obavljanje samostalne 

poljoprivredne djelatnosti, nije potrebno prethodno odobrenje Povjerenstva. Člankom 14. 

stavkom 1. ZSSI-a, propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela i 

nadzornih odbora trgovačkih društava, a niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim 

subjektima. Člankom 4. stavkom 4. ZSSI-a, propisano je da se poslovnim subjektom u smislu 

navedenog Zakona smatraju trgovačka društva, trgovci pojedinci, obrtnici i nositelji 

samostalnih djelatnosti te nositelji i članovi drugih poslovnih subjekata osnovanih na temelju 

zakona.  

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine broj 149/09., 127/10., 50/12., 120/12.) 

propisuje da obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo prodaje vlastite poljoprivredne proizvode 

proizvedene na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Istim zakonom poljoprivreda je 

definirana kao strateška djelatnost koja svojom gospodarskom i socijalnom ulogom pridonosi 

održivom razvoju Republike Hrvatske.  

Slijedom navedenog, iako bi se povodom izdavanja rješenja o upisu i upisa OPG-a u 

Upisnik kojeg vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, moglo 

smatrati da su i OPG poslovni subjekti osnovani na temelju zakona, odnosno poslovni 

subjekti u smislu članka 4. stavka 4. ZSSI-a, zbog činjenice da je u OPG-u naglasak na 

poljoprivrednoj proizvodnji koja se obavlja na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, te 

da članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva mogu biti samo članovi istog kućanstva, 

Povjerenstvo tumači da se na obavljanje samostalne poljoprivredne djelatnosti radi 

ostvarivanja prihoda unutar OPG-a ne odnosi zabrana upravljanja u poslovnim subjektima iz 

članka 14. stavka 1. ZSSI-a.  
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Povjerenstvo smatra da se isključivo ovaj oblik ustrojstva i registracije obavljanja 

poljoprivredne djelatnosti može podvesti pod pojam samostalne poljoprivredne djelatnosti u 

smislu članka 13. stavka 3. ZSSI-a.   

Člancima 8. i 9. ZSSI-a, propisane su obveze vezane uz podnošenje izvješća o 

imovinskom stanju te se upućuje dužnosnik Darko Knežić, općinski načelnik Općine Nova 

Rača, na postupanje sukladno odredbama navedenih članaka.  

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

akta. Mišljenje će se dostaviti službeniku Općine Nova Rača putem fax-a, te se time smatra da 

je dostava uredno izvršena. Mišljenje će biti objavljeno na Internet stranici Povjerenstva.  

                                                                               

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA                                                                                        

Dalija Orešković, dipl.iur. 


