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Broj: M-126/13 

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 Zdravka Ivančana, općinskog načelnika Općine Molve, na svojoj 

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

MIŠLJENJE 

I. Članovi općinskog vijeća nisu dužnosnici u smislu ZSSI-a, stoga Povjerenstvo 

nije nadležno  utvrđivati postojanje okolnosti koje bi ukazivale na sukob 

interesa općinskih vijećnika. 

 

II. Iako članovima općinskog vijeća za situacije koje bi predstavljale sukob 

interesa ne mogu biti izrečene sankcije primjenom odredbi ZSSI-a, i članove 

općinskog vijeća kao obnašatelje javne dužnosti, u smislu osobne 

odgovornosti obvezuju načela obnašanja javnih dužnosti, osobito načela 

savjesnosti, odgovornosti i nepristranosti.  

 

III. Članovi općinskog vijeća, kao i članovi njihovih užih obitelji, te druge fizičke 

ili pravne osobe koje su s članom općinskog vijeća interesno povezane, mogu 

pod uvjetima koji su propisani u općem aktu općinskog vijeća podnositi 

pojedinačne molbe i zahtjeve, kao i prijave na natječaje, te aplicirati za 

sudjelovanje u projektima i programima općine čije je provođenje u 

nadležnosti općinskog vijeća. 

 

IV. Poštujući obvezu da u obnašanju javne dužnosti svoj privatni interes ne 

stavljaju iznad javnog, članovi općinskog vijeća ne bi smjeli sudjelovati u 

donošenju pojedinačnih odluka iz nadležnosti općinskog vijeća kojima se 

odlučuje o stjecanju njihove osobne imovinske koristi ili nekog prava, kao niti 

imovinske koristi i prava članova njihove uže obitelji odnosno drugih fizičkih 

ili pravnih osoba s kojima su interesno povezani. 

 

V. U situacijama u kojima općinsko vijeće donosi odluke koje utječu na 

imovinsku korist ili pravo člana općinskog vijeća, odnosno člana njegove uže 

obitelji ili neke druge fizičke ili pravne osobe s kojom je član općinskog vijeća 
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interesno povezan, član općinskog vijeća na kojeg se takva odluka odnosi, 

trebao bi biti izuzet iz odlučivanja. 

Obrazloženje 

               Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je Zdravko Ivančan općinski 

načelnika Općine Molve. U knjigama ulazne pošte zahtjev je evidentiran pod poslovnim 

brojem 711-U-1231-M-126/13, dana 17. lipnja 2013.g., povodom kojeg se vodi predmet broj 

M-124/13. 

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.  

U predmetnom zahtjevu, dužnosnik traži mišljenje Povjerenstva da li članovi 

općinskog vijeća ili članovi njihovih užih obitelji mogu podnositi Općini Molve zamolbe i 

zahtjeve kojima se stječe imovinska korist sukladno općim aktima koje je donijelo općinsko 

vijeće, ukoliko ispunjavaju za to unaprijed propisane uvjete, primjerice, da li mogu podnositi 

zahtjev za sufinanciranje kamata i troškova obrade kredita, potpora u poljoprivredi koje 

dodjeljuje Općina Molve, naknade za elementarne nepogode, zahtjev za sufinanciranje 

projektne dokumentacije ili određenih vrsta socijalne pomoći, i slično. Nadalje postavlja upit 

da li članovi općinskog vijeća mogu sudjelovati u donošenju pojedinačnih akata čije je 

donošenje u nadležnosti općinskog vijeća, kojima se odlučuje o stjecanju njihove imovinske 

koristi ili prava ili imovinske koristi ili prava članova njihove uže obitelji, ili se u tim 

situacijama moraju izuzeti iz glasovanja. 

U svom zahtjevu dužnosnik se poziva na stav Povjerenstva izražen u aktima koji su 

bili donijeti na temelju prethodno važećeg Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju 

javnih dužnosti („Narodne novine“ broj 163/03., 94/04., 48/05., 141/06., 60/08., 123/09. i 

92/10.) Naime, tumačenjem članka 21. stavka 3. tog zakona, Povjerenstvo je smatralo da se 

njegove određene odredbe na odgovarajući način primjenjuju na sve osobe koja obnašaju 

javne dužnosti, pa tako i na članove predstavničkih tijela jedinica lokalne odnosno područne 

(regionalne) samouprave.  

Povjerenstvo ukazuje da je člankom 21. stavkom 3. ranije važećeg Zakona o 

sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti („Narodne novine“ broj 163/03., ) 

94/04., 48/05., 141/06., 60/08., 123/09. i 92/10.) bilo propisano da će se određene odredbe tog 

zakona na odgovarajući način primjenjivati na sve osobe koje obnašaju javne dužnosti, te je 

Povjerenstvo u ranijem sazivu tumačenjem te odredbe zauzelo stav da se ona odnosi i na 

članove predstavničkog tijela jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave. 

Stupnjem na snagu ZSSI-a (11.03.2011.g.), prestao je važiti raniji Zakon o 

sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti. 
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ZSSI, ne sadrži odredbu čiji bi sadržaj bio sličan članku 21. stavku 3. ranije važećeg 

zakona, odnosno ne sadrži odredbu temeljem koje bi se članovi predstavničkog tijela jedinice 

lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave smatrali dužnosnicima u smislu ZSSI-a, 

odnosno obveznicima postupanja sukladno pravnim pravilima koja su u tom zakonu 

propisana. 

U ovom predmetu Povjerenstvo je obvezno dati obrazloženo mišljenje obzirom da je 

zahtjev postavio općinski načelnik odnosno dužnosnik u smislu članka 3. stavka 1. podstavka 

43. ZSSI-a, no postavljeni se zahtjev odnosi na članove općinskog vijeća koji nisu dužnosnici 

u smislu ZSSI-a, stoga u sadržajnom smislu Povjerenstvo u ovom predmetu daje mišljenje na 

temelju ovlasti iz članka 30. stavka 1. podstavka 4. i 5. ZSSI-a, odnosno u smislu smjernica i 

uputa dužnosnicima u svrhu učinkovitog sprječavanja sukoba interesa, odnosno u svrhu 

provođenja edukacije dužnosnika u pitanjima sukoba interesa. 

Povjerenstvo ukazuje da iako nisu vezani odredbama ZSSI-a, članovi općinskog vijeća 

obnašaju javnu dužnost, stoga su obavezni postupati sukladno načelu da se javna dužnost 

obnaša u javnom interesu, kao osnovnom načelu iz kojeg se izvode i ostala načela obnašanja 

javnih dužnosti i dobrog upravljanja u situacijama u kojima privatni interes obnašatelja javne 

dužnosti dolazi u koliziju, ili bi mogao doći u koliziju s javnim interesom. 

Načela savjesnosti, odgovornosti i nepristranosti u obnašanju javne dužnosti obvezuju 

članove općinskog vijeća da u cilju očuvanja vlastite vjerodostojnosti i dostojanstva povjerene 

im dužnosti kao i u cilju očuvanja povjerenja građana, ne koriste obnašanje javne dužnosti za 

osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana. 

Načelno, članovi općinskog vijeća, članovi njihovih užih obitelji i druge fizičke ili 

pravne osobe koje su s članom općinskog vijeća interesno povezane, ne bi trebale biti 

diskriminirane u pravu na podnošenje zahtjeva i molbi odnosno u mogućnostima sudjelovanja 

u programima i projektima koje provodi općina a u kojima pojedinačne odluke i akte donosi 

općinsko vijeće.  

U izvršavanju zadaća i ovlasti iz svoje zakonom i podzakonskim aktima definirane 

nadležnosti, posebice prilikom određivanja uvjeta i kriterija sudjelovanja u natječaju, 

programu ili projektu kojeg provodi općina odnosno općinsko vijeće, te prilikom propisivanja 

uvjeta i kriterija za stjecanje određene imovinske koristi ili prava, članovi općinskog vijeća ne 

smiju te uvjete i kriterije oblikovati tako da odgovaraju upravo njihovim osobnim 

okolnostima odnosno specifičnim okolnostima fizičkih ili pravnih osoba koje su s njima 

interesno povezane. 

Uvjeti i kriteriji stjecaja imovinskih koristi i prava ne smiju unaprijed biti propisani na 

način koji pogoduje privatnom interesu članova općinskog vijeća ili interesu njima povezanih 

osoba. 

Prilikom propisivanja uvjeta i kriterija, članovi općinskog vijeća trebali bi voditi 

računa da postavljeni uvjeti i kriteriji ne stavljaju članove općinskog vijeća odnosno druge 
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osobe koje su njima interesno povezane u neravnopravan odnosno privilegirani položaj u 

odnosnu na druge potencijalne podnositelje molbi i zahtjeva odnosno druge zainteresirane 

osobe za stjecanje imovinskih koristi ili prava. 

Obnašatelji javnih dužnosti trebali bi voditi račina o tome da osobnim primjerom 

očuvaju vlastitu vjerodostojnost i povjerenje građana u tijela javne vlasti.  

Stoga u slučaju da ukupan iznos raspoloživih sredstava nije dostatan za sve 

zainteresirane osobe koje ispunjavaju propisane uvjete za stjecanje imovinskih koristi ili 

prava, članovi općinskog vijeća i s njima povezane osobe trebali bi u potpunosti biti izuzeti iz  

ostvarivanja imovinske koristi  ili stjecanja prava, odnosno ostale zainteresirane osobe, u 

takvim bi situacijama trebale imati prednost. 

Praksa izuzimanja iz postupka donošenja odluka koje utječu ili bi mogle utjecati na 

osobni interes osobe koja sudjeluje u odlučivanju, odnosno na interes neke druge osobe koja 

je s tom osobom interesno povezana, jedan je od načina dobrog upravljanja, a time i 

sprječavanja sukoba privatnih i javnih interesa.  

O izuzimanju članova općinskog vijeća iz postupka odlučivanja u situacijama u 

kojima je njihov osobni interes ili interes s njima povezanih osoba u koliziji s javnim 

interesom, trebali bi voditi računa sami općinski vijećnici, te slijedom osobne odgovornosti 

pravovremeno deklarirati svaku situaciju iz koje bi proizlazilo potencijalni ili stvarni sukob 

interesa. Zbog mogućnosti da pojedini član općinskog vijeća propusti pravovremeno 

prepoznati  neki od pojavnih oblika sukoba interesa u kojem se nalazi, na okolnosti koje su im 

poznate, a mogle bi biti sporne, dužni su na primjereni način ukazati i drugi općinski vijećnici 

na koje se konkretna situacija izravno ne odnosi.  

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

akta. Mišljenje će se dostaviti dužnosniku Zdravku Ivančanu, općinskom načelniku Općine 

Molve 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. 


