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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 Josipa Kurtovića, zamjenika općinskog načelnika Općine Vojnić, 

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

MIŠLJENJE 

I. Dužnosnik Josip Kurtović, ne može istovremeno s obnašanjem dužnosti 

zamjenika općinskog načelnika Općine Vojnić biti član upravnog vijeća 

Doma zdravlja Vojnić, obzirom da navedena ustanova nije od strane 

nadležnog predstavničkog tijela proglašena pravnom osobom od posebnog 

interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, te je 

stoga dužnosnik dužan razriješiti situaciju istodobnog obnašanja dužnosti 

zamjenika općinskog načelnika općine Vojnić i člana upravnog vijeća Doma 

Zdravlja Vojnić bez odgode. 

Obrazloženje 

               Zahtjev za donošenjem mišljenja Povjerenstva postavio je Josip Kurtović, zamjenik 

općinskog načelnika Općine Vojnić. U knjigama ulazne pošte zahtjev za mišljenjem 

Povjerenstva evidentiran je pod poslovnim brojem 711-U-1288-M-131/13, dana 18. lipnja 

2013.g., povodom kojeg se vodi predmet broj M-131/13. 

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

općinskih načelnika 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 zahtjevu dužnosnik navodi da je do izbora za zamjenika općinskog načelnika 

Općine Vojnić na posljednjim lokalnim izborima obnašao dužnost člana upravnog vijeća 

Doma Zdravlja Vojnić, čiji je osnivač Karlovačka županija. Od Povjerenstva traži mišljenje, 

da li istovremeno s obnašanjem dužnosti zamjenika općinskog načelnika Općine Vojnić, 

može nastaviti obnašati dužnost člana upravnog vijeća navedene ustanove.  
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Člankom 14. stavak 1. ZSSI-a propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi 

upravnih vijeća ustanova. 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 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, dužnosnik nema pravo na naknadu, osim 

prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova. 

Popis pravnih osoba od posebnog državnog interesa utvrđuje Hrvatski sabor na 

prijedlog Vlade Republike Hrvatske, a popis pravnih osoba od posebnog interesa za jedinicu 

područne (regionalne) samouprave utvrđuje predstavničko tijelo te jedinice lokalne, odnosno 

područne (regionalne) samouprave. 

Uvidom u podatke sudskog registra, Trgovačkog suda u Zagrebu, stalna služba u 

Karlovcu, utvrđeno je da je pod matičnom brojem subjekta 020027291 upisan Dom zdravlja 

Vojnić, s pravnim oblikom ustrojstva ustanova, čiji je osnivač Karlovačka županija  

Na temelju članka 89. stavka 2.podstavka 42. Zakona o lokalnim izborima („Narodne 

novine broj 144/12.) zamjenik općinskog načelnika za vrijeme obnašanja ove javne dužnosti 

ne može biti član upravnog vijeća ustanove kojoj je jedinica lokalne odnosno područne 

(regionalne) samouprave osnivač. Člankom 90. stavkom 1. Zakona o lokalnim izborima 

propisano je da zamjenik općinskog načelnika koji obnaša nespojivu dužnost u smislu članka 

89. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima, mora podnijeti ostavku na nespojivu dužnost u 

roku od 8 dana od dana koji slijedi danu proglašenja konačnih rezultata izbora, a u članku 90. 

stavku 3. Zakona o lokalnim izborima propisano je da u slučaju ne podnošenja ostavke u 

navedenom, roku, zamjeniku općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona. 

 Obzirom da je osnivač Doma zdravlja Vojnić Karlovačka županija a ne Općina 

Vojnić, u konkretnom slučaju dužnosnik Josip Kurtović ne obnaša nespojive dužnosti u 

smislu članka 89. stavka 2. podstavka 42. Zakona o lokalnim izborima slijedom kojih bi mu 

mandat prestao po sili zakona istekom roka od 8 dana od dana proglašenja konačnih rezultata 

izbora. 

 Mjerodavno pravo predstavljaju odredbe članka 14. stavka 1. i stavka 2. ZSSI-a. 

 U svrhu ustrojavanja registra pravnih osoba od posebnog interesa, Povjerenstvo je 

pribavilo odluke nadležnih predstavničkih tijela o pravnim osobama koje su proglašene od 

posebnog interesa za državu, te od posebnog interesa za jedinice lokalne odnosno područne 

(regionalne) samouprave.  

Povjerenstvo utvrđuje da se Dom zdravlja Vojnić ne nalazi na popisu pravnih osoba 

od posebnog državnog interesa koju je donio Hrvatski sabor (Odluka o popisu pravnih osoba 

od posebnog državnog interesa „Narodne novine“ broj 144/10.)  
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Navedena ustanova ne nalazi se niti na popisu pravnih osoba od posebnog interesa za 

Karlovačku županiju (Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Karlovačku 

županiju, klasa 021-04/11-01/77, ur.broj: 2133/1-08/01-11-15 od 26.05.2011.g.), a niti na 

popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Vojnić, kao što to proizlazi iz dopisa 

kojeg je Povjerenstvu dostavio načelnik Općine Vojnić Branko Eremić, klasa 023-05/13-

01/54, ur.broj: 2133/17-01-13-01 od 27.03.2013.g. 

Slijedom navedenog, dužnosnik Josip Kurtović, ne može istovremeno s obnašanjem 

dužnosti zamjenika općinskog načelnika Općine Vojnić obnašati dužnost člana upravnog 

vijeća Doma Zdravlja Vojnić. 

Ukazuje se dužnosniku da na temelju članka 20. stavka 3. ZSSI-a, obveze koje 

proizlaze iz članka 14. ZSSI-a počinju danom stupanja na dužnost i traju 12. mjeseci od dana 

prestanka obnašanja javne dužnosti. 

Ukazuje se dužnosniku i na članak 6 stavak 4. ZSSI-a u kojem je propisano da je 

dužnosnik nakon izbora ili imenovanja na javnu dužnost, dužan urediti svoje privatne poslove 

kako bi se spriječio predvidivi sukob interesa a ako se takav sukob pojavi, dužnosnik je dužan 

razriješiti ga tako da zaštiti javni interes, stoga se dužnosnik upućuje da svoje privatne 

poslove u odnosu članstvo u upravnom vijeću Doma zdravlja Vojnić uskladi sa odredbama 

ZSSI-a bez odgode. 

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

akta. Mišljenje će se dostaviti dužnosniku putem dostavljene e-mail adrese te se time smatra 

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

Povjerenstva.                                                                                

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA                                                                                        

Dalija Orešković, dipl.iur. 


