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Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, u sastavu Dalija Orešković, predsjednica 
Povjerenstva, Tatijana Vučetić, Boris Spudić, Branka Lukačević Gregić i Davorin 
Ivanjek kao članovi Povjerenstva, (u daljem tekstu: Povjerenstvo), sukladno odredbi članka 
6. st. 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11, 12/12 i 126/12,  
u daljem tekstu: Zakon), u predmetu dužnosnika Zorana Kovačevića, općinskog 
načelnika Općine Koška, na svojoj četvrtoj sjednici, održanoj 22. veljače 2013, daje sljedeće 
 
 

MIŠLJENJE 
 
 

Dužnosnik, općinski načelnik Općine Koška, Zoran Kovačević, koji dužnost općinskog 
načelnika obnaša bez zasnivanja radnog odnosa, može za obnašanje navedene dužnosti 
primati naknadu sukladno odredbama propisa kojim su regulirane plaće u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi te istodobno primati plaću u Hrvatskoj 
gospodarskoj komori, Županijskoj komori Osijek, za obavljanje poslova predsjednika 
Gospodarskog vijeća Županijske komore Osijek. 

 
 

Obrazloženje 
 
 

Postupak za davanje mišljenja pokrenut je na temelju zahtjeva dužnosnika, od 11. veljače 
2013. 
U navedenom podnesku g. Zoran Kovačević zatražio je, sukladno članku 6. st. 1. Zakona, 
mišljenje o tome predstavlja li sukob interesa istodobno primanje naknade za obavljanje 
poslova općinskog načelnika, koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa, i stjecanje 
dohotka (plaće) za trajno obavljanje poslova u Hrvatskoj gospodarskoj komori, na radnom 
mjestu predsjednika Gospodarskog vijeća Županijske komore Osijek. 
 
U provedenom postupku Povjerenstvo je utvrdilo sljedeće: 
 
Obavljanje posla općinskog načelnika predstavlja dužnost u smislu članka 3. st. 1. toč. 33. 
Zakona. 
 
Za ocjenu o dopustivosti konkretnog posla u Županijskoj komori Osijek mjerodavna je 
odredba članka 13. st. 2. Zakona, kojom je propisano da dužnosnici koji profesionalno 
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obnašaju javnu dužnost za vrijeme njezina obnašanja ne mogu uz naknadu ili radi ostvarivanja 
prihoda obavljati druge poslove u smislu redovitog i stalnog zanimanja, osim ako 
Povjerenstvo, na prethodni zahtjev dužnosnika, utvrdi da predmetni poslovi ne utječu na 
zakonito obnašanje javne dužnosti. 
 
U skladu s načelima zaštite javnog interesa, u slučajevima kad dužnosnik istodobno obnaša 
dvije dužnosti ili kada istodobno obnaša dužnost i obavlja drugi posao, ocjena dopustivosti 
takvog djelovanja ogleda se u dopustivosti obnašanja druge dužnosti, odnosno obavljanja 
drugog posla. 
Sukladno tome, a budući da dužnosnik svoju dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa, 
dakle dužnost općinskog načelnika ne obavlja profesionalno, može, uz obnašanje dužnosti, 
sukladno odredbi članka 13. st. 2. Zakona, obavljati i drugi posao kao redovito i stalno 
zanimanje. 
U pogledu dopustivosti primanja naknade za obnašanje dužnosti koja se obnaša bez 
zasnivanja radnog odnosa, mjerodavna je odredba članka 6. st. 1. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10), kojom je 
propisano da naknade za rad zamjenika župana, gradonačelnika i njihovih zamjenika te 
općinskih načelnika i njihovih zamjenika, koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog 
odnosa, mogu iznositi najviše do 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg 
nositelja dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće. 
 
U skladu s navedenim, a sukladno članku 6. st. 2. Zakona, Povjerenstvo daje mišljenje 
sukladno izreci ovoga akta.  
  
 
 
 
 
                                                                           PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 
 
                                                                                    Dalija Orešković, dipl. iur. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


