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Zagreb, 5. srpnja 2013. 

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

članka 30. stavak 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), u 

predmetu dužnosnice Sanje Udović, općinske načelnice Općine Viškovo, na svojoj 20. 

sjednici održanoj dana 5. srpnja 2013. godine, daje sljedeće: 

 

MIŠLJENJE 

I. Dužnosnica Sanja Udović, općinska načelnica općine Viškovo, može 

istovremeno uz obnašanje navedene dužnosti iznajmljivati nekretninu u 

svojstvu privatnog iznajmljivača, odnosno fizičke osobe, te stjecati prihode po 

toj osnovi. 

 

II. Dužnosnica Sanja Udović obvezna je u roku od 30 dana od dana stupanja na 

dužnost podnijeti Povjerenstvu izvješće o imovinskom stanju, u kojem će 

između ostalog navesti podatke o svojoj imovini te imovini svoga bračnog ili 

izvanbračnog druga i malodobne djece sa stanjem na taj dan. Sukladno 

članku 8. stavku 7. ZSSI podaci o stečenoj imovini obuhvaćaju, između 

ostalog, podatke o dohotku od imovine i imovinskih prava. Dužnosnica je 

dužna redovito i pravovremeno Povjerenstvu podnositi izvješća povodom 

nastalih promjena u imovini, i to istekom godine u kojoj je promjena 

nastupila.    

  

Obrazloženje 

               Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnijela je Sanja Udović, općinska 

načelnica Općine Viškovo. U knjigama ulazne pošte zahtjev je evidentiran pod poslovnim 

brojem 711-U-1959-M-152/13, dana 1. srpnja 2013. godine, povodom kojeg se vodi predmet 

broj M-152/13. 

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

dužnosnici u smislu navedenog Zakona. 
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Člankom 6. stavkom 1. i stavkom 2. ZSSI, propisano je da su dužnosnici dužni u 

slučaju dvojbe je li 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.  

Dužnosnica u zahtjevu u bitnome navodi da dužnost općinske načelnice obnaša 

profesionalno te od Povjerenstva traži mišljenje može li iznajmljivati nekretninu u svom 

vlasništvu koja se nalazi na području druge jedinice lokalne samouprave, kao privatni 

iznajmljivač, odnosno fizička osoba. 

Najamnina predstavlja prihod od imovine, te davanje nekretnine u vlasništvu 

dužnosnika u najam trećim osobama, nije u suprotnosti s odredbama ZSSI-a. 

Ističe se da su dužnosnici sukladno članku 8. ZSSI obvezni u roku od 30 dana od dana 

stupanja na dužnost podnijeti izvješće Povjerenstvu s podacima o dužnosti koju obavljaju 

profesionalno ili neprofesionalno, o ostalim dužnostima koje obnašaju, odnosno djelatnostima 

koje obavljaju, o djelatnosti koju su obavljali neposredno prije stupanja na dužnost i s 

podacima o svojoj imovini te imovini svoga bračnog ili izvanbračnog druga i malodobne 

djece, sa stanjem na taj dan. Ako tijekom obnašanja javne dužnosti dođe do bitne promjene 

glede imovinskog stanja dužnosnici su dužni o tome podnijeti izvješće Povjerenstvu, istekom 

godine u kojoj je promjena nastupila. 

Stavkom 7. istoga članka propisano je što sve obuhvaćaju podaci o stečenoj imovini, 

pa tako podaci o imovini obuhvaćaju, između ostalog podatke o dohotku od imovine i 

imovinskih prava, dakle i podatke o dohotku ostvarenom davanjem nekretnina u najam. 

Slijedom navedenoga, Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga 

akta. Mišljenje će se dostaviti podnositeljici zahtjeva putem dostavljenje adrese elektroničke 

pošte, te se time smatra da je dostava mišljenja uredno izvršena. Mišljenje će biti objavljeno 

na Internet stranici Povjerenstva.  

                                                                               

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA                                                                                        

Dalija Orešković, dipl.iur. 


