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Zagreb, 11. srpnja 2013. 

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

članka 30. stavka 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 dužnosnika Danka Markovinovića, ravnatelja Državne geodetske uprave, na 

21. sjednici održanoj dana 11. srpnja 2013. godine, daje sljedeće: 

 

MIŠLJENJE 

 

Istovremeno obnašanje dužnosti ravnatelja Državne geodetske uprave i 

održavanje nastave na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u svojstvu vanjskog 

suradnika na kolegiju „Geofizička geodezija“, ne predstavlja kršenje odredbi ZSSI-a.  

 

Obrazloženje 

Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je Danko Markovinović, ravnatelj 

Državne geodetske uprave. U knjigama ulazne pošte zahtjev je evidentiran pod poslovnim 

brojem 711-U-2577-M-172/13, dana 09. srpnja 2013.g., povodom kojeg se vodi predmet broj 

M-172/13.  

Člankom 3. stavkom 1. točka 28. ZSSI-a, propisano je da su ravnatelji državnih 

upravnih organizacija 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 navodi kako je dana 2. veljače 2012. godine na 

sjednici Vlade Republike Hrvatske imenovan za ravnatelja Državne geodetske uprave, te od 

Povjerenstva traži mišljenje da li je održavanje nastave na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u 

Zagrebu, u svojstvu vanjskog suradnika, uz istovremeno obnašenje dužnosti na koju je 

imenovan, u skladu s načelima javnih dužnosti i predstavlja li opisana situacija sukob interesa. 
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Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave 

(„Narodne novine“ broj 150/11., 22/12. i 39/13.) u članku 4. stavku 1. točka 1. određuje 

Državnu geodetsku upravu kao državnu upravnu organizaciju. 

Člankom 13. stavkom 2. ZSSI propisano je da dužnosnici koji profesionalno 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.  

Člankom 13. stavkom 3. propisani su slučajevi u kojima nije potrebno odobrenje 

Povjerenstva za obavljanje drugih poslova uz profesionalno obnašanje javne dužnosti, te na 

temelju navedene odredbe, prethodno utvrđenje Povjerenstva da poslovi koje dužnosnik 

obavlja uz profesionalno obnašanje javne dužnosti ne utječu na zakonitost njezina obnašanja, 

između ostalog, nije potrebno za obavljanje edukacijske djelatnosti. 

Slijedom navedenog, Povjerenstvo utvrđuje da održavanje nastave na Geodetskom 

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u svojstvu vanjskog suradnika, predstavlja edukacijsku 

djelatnost u smislu članka 13. stavka 3. ZSSI-a, koju dužnosnik može obavljati istovremeno 

uz profesionalno obnašanje javne dužnosti ravnatelja Državne geodetske uprave, za koju 

prethodno odobrenje Povjerenstva nije potrebno. 

U svrhu učinkovitog sprječavanja sukoba interesa i provođenja edukacije dužnosnika u 

pitanjima sukoba interesa, ukazuje se dužnosniku na obveze iz članka 13. stavka 4. ZSSI-a, 

kojim je propisano da su dužnosnici dužni Povjerenstvu prijaviti prihode koje ostvaruju po 

osnovi obavljanja drugih poslova u smislu redovitog i stalnog zanimanja,  odnosno po osnovi 

obavljanja drugih djelatnosti i stjecanja drugih prihoda za čije obavljanje odnosno stjecanje 

prihoda, nije potrebno odobrenje Povjerenstva. 

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

akta. Mišljenje će se dostaviti dužnosniku Danku Markovinoviću 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. 


