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Broj: M-200/13 

Zagreb, 19. kolovoza 2013.g. 

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 Bože Lasića, zamjenika općinskog načelnika Općine Konavle, na 

svojoj 23. sjednici održanoj dana 19. kolovoza 2013. godine, daje sljedeće: 

MIŠLJENJE 

Božo Lasić, zamjenik općinskog načelnika Općine Konavle, može istovremeno uz 

profesionalno obnašanje navedene javne dužnosti, za potrebe Općine Konavle obavljati 

poslove pripreme projekata za financiranje iz fondova Europske unije u smislu 

redovnog i stalnog zanimanja, no kao dužnosnik nema pravo na primanje naknade za 

obavljanje navedenih poslova.  

Primanje naknade za obavljanje poslova savjetovanja i izradu dokumentacije u 

pripremi projekata za financiranje iz fondova Europske unije za potrebe Općine 

Konavle, predstavljalo bi za Božu Lasića kao dužnosnika primanje dodatne naknade za 

poslove obavljanja javnih dužnosti te time povredu članka 7.podstavka d). ZSSI-a. 

Obavljanje poslova pripreme projekata za financiranje iz fondova Europske 

unije za treće osobe, u smislu redovitog i stalnog zanimanja uz naknadu ili radi 

ostvarivanja prihoda, predstavljalo bi kršenje članka 13. stavka 2, ZSSI-a, jer bi takvo 

obavljanje poslova utjecalo na zakonito obnašanje javne dužnosti koju dužnosnik 

obavlja profesionalno.  

Obrazloženje 

               Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva postavio je Božo Lasić, zamjenik 

općinskog načelnika Općine Konavle. U knjigama ulazne pošte zahtjev je evidentiran pod 

poslovnim brojem 711-U-3115-M-200/13, dana 6. kolovoza 2013. godine, povodom kojeg se 

vodi predmet broj M-200/13. 

Člankom 3. stavkom 1. točkom 43. ZSSI-a, propisano je da su gradonačelnici, 

općinski načelnici i njihovi zamjenici dužnosnici u smislu navedenog Zakona. 

Člankom 6. stavkom 1. i stavkom 2. ZSSI-a, propisano je da su dužnosnici dužni u 

slučaju dvojbe je li neko ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti zatražiti mišljenje 
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Povjerenstva koje je potom dužno na zahtjev dužnosnika dati obrazloženo mišljenje u roku od 

15 dana od dana primitka zahtjeva.  

Podnositelj zahtjeva u bitnome navodi da dužnost zamjenika općinskog načelnika 

obavlja profesionalno od dana 7. lipnja 2013. godine te da je do stupanja na navedenu dužnost 

obavljao poslove pročelnika Upravnog odjela za komunalne poslove, infrastrukturu i 

gospodarenje nekretninama u Općini Konavle. Nadalje navodi da je uz poslove pročelnika 

obavljao je i dodatne poslove vezane za izradu dokumentacije i savjetovanje u pripremi 

projekata koji se financiranju iz fondova Europske unije.  

 

Dužnosnik od Povjerenstva traži mišljenje da li uz profesionalno obnašanje dužnosti 

zamjenika općinskog načelnika može nastaviti obavljati poslove pripreme projekata za 

financiranje iz fondova Europske unije u smislu redovitog i stalnog zanimanja, te da za isto 

ostvarivati dodatnu naknadu u iznosu od 2.000,00 kn neto mjesečno. Dužnosnik pojašnjava da 

poslovni pripreme projekta nisu u opisu radnog mjesta pročelnika u Općini Konavle, te ove 

poslove novi pročelnik neće obavljati.  

 

Člankom 13. stavkom 2. ZSSI-a 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. propisano je da prethodno odobrenje Povjerenstva kojim se 

utvrđuje da poslovi koje dužnosnik obavlja u smislu redovitog i stalnog zanimanja ne utječu 

na zakonito obnašanje javne dužnosti, nije potrebno za, između ostalog, sjecanje prihoda i 

naknada po osnovi sudjelovanja u međunarodnim projektima koje financira Europska unija, 

strana država, strana i međunarodna organizacija i udruženje. 

 

Sudjelovanje u međunarodnim projektima koje financira Europska unija 

podrazumijeva sudjelovanje u projektu za koji su već odobrena sredstva iz fondova Europske 

unije te se prihod odnosno naknada za sudjelovanje u takvom projektu dužnosniku isplaćuje iz 

sredstava Europske unije.  

 

Obavljanje poslova pripreme projekata koji će tek biti prijavljeni na natječaje za 

financiranje iz sredstava Europske unije, nije obuhvaćeno pojmom sudjelovanja u 

međunarodnim projektima koje financira Europska unija u smislu članka 13. stavka 2. ZSSI-

a., stoga se na naknadu koju bi dužnosnik primao za obavljanje navedenih poslova, ne može 

primijeniti iznimka propisana u članku 13. stavku 3. ZSSI-a. 

 

Obzirom na prirodu i sadržaj poslova savjetovanja i izrade dokumentacije u pripremi 

projekata za financiranje iz fondova Europske unije, ukoliko bi dužnosnik takve poslove 

obavljao za potrebe trećih fizičkih i pravnih osoba u smislu redovnog i stalnog zanimanja uz 
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naknadu ili radi ostvarivanja prihoda, ne može se smatrati da njihovo obavljanje ne bi utjecalo 

na zakonito obnašanje javne dužnosti. 

 

Ukoliko dužnosnik poslove pripreme projekata za financiranje iz fondova Europske 

unije obavlja za potrebe Općine Konavle, za takve poslove nema pravo na naknadu na temelju 

zabrane propisane u članku 7. podstavku d) ZSSI-a. Navedenom odredbom, dužnosnicima je 

zabranjeno primanje dodatne naknade za poslove obnašanja javnih dužnosti.  

 

Slijedom navedenog Povjerenstvo je donijelo mišljenje kako je navedeno u izreci 

ovoga akta. Mišljenje će se dostaviti dužnosniku Boži Lasiću putem pošte. Mišljenje će biti 

objavljeno na Internet stranici Povjerenstva.  

                                                                               

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA                                                                                        

Dalija Orešković, dipl.iur. 


