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Zagreb, 19. kolovoza 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 dužnosnice Maje Cvek, općinske načelnice Općine Ližnjan, na svojoj 23. 

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

MIŠLJENJE 

Iznajmljivanjem apartmana u vlasništvu općinske načelnice Maje Cvek roniocima koji 

sudjeluju u projektu podvodnih arheoloških istraživanja Međunarodnog centra za 

podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA), u 2013.g., za čije provođenje je prethodni 

općinski načelnik iz sredstava proračuna Općine Ližnjan odobrio financijsku potporu u 

iznosu od 15.000,00, dužnosnica Maja Cvek ne nalazi se u sukobu interesa. 

 

U cilju očuvanja vlastite vjerodostojnosti i izbjegavanja svake sumnje o postojanju 

potencijalnog sukoba interesa u obnašanju javne dužnosti, upućuje se dužnosnica Maja 

Cvek, općinska načelnica Općine Ližnjan da se u narednim godinama suzdrži od 

iznajmljivanja apartmana u njezinom vlasništvu roniocima koji sudjeluju u projektu 

podvodnih arheoloških istraživanja Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u 

Zadru, sve dok za vrijeme njezinog obnašanja dužnosti općinske načelnice, Općina 

Ližnjan osigurava financijska sredstva kojima se sufinanciraju pojedini projekti MCPA, 

jer bi  takvo iznajmljivanje apartmana u narednim godinama moglo predstavljati sukob 

interesa. 

Obrazloženje 

               Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnijela je Maja Cvek, općinska 

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

brojem 711-U-3269-M-204/13, dana 16. kolovoza 2013. godine, povodom kojeg se vodi 

predmet broj M-204/13. 

Člankom 3. stavkom 1. točkom 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 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.  

U predmetnom zahtjevu, dužnosnica navodi da je Općina Ližnjan 2012. godine 

odobrila potporu Međunarodnom centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: 

MCPA) za projekt podvodnih arheoloških istraživanja na području Općine Ližnjan u 
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vrijednosti od 15.000 kuna, koja se odnosila na terenski rad, obradu nalaza, angažman, 

prijevoz, smještaj i dr. Dužnosnica nadalje navodi da je u 2012.g., u kojoj ona nije obnašala 

javnu dužnost, roniocima koji su bili financirani iz navedenog projekta iznajmljivala svoje 

apartmane u kojima su oni odsjeli.  

 U tekućoj, 2013. godini, Općina Ližnjan ponovno je financijski podržala projekt 

MCPA, a odluku o dodjeli financijskih sredstava iz proračuna Općine Ližnjan, donio je 

općinski načelnik koji je ovu dužnost obnašao u mandatu 2009 – 2013.g.  

Obzirom da je na lokalnim izborima 2013. Godine, Maja Cvek izabrana za općinsku 

načelnicu Općine Ližnjan, od Povjerenstva traži mišljenje da li je u sukobu interesa ukoliko i 

ove godine roniocima koji koriste sredstva iz projekta MCPA iznajmi svoje apartmane. 

Iz Ugovora br. 003/2013 sklopljenog između Općine Ližnjan-Lisignano i 

Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru Klasa: 022-06/13-01/0010, Ur.broj: 

364-13-1 dana 15. veljače 2013. Godine, proizlazi da se navedenim ugovorom Općina Ližnjan 

zastupana po općinskom načelniku Srećku Ševerlica, obvezala za izvođenje arheoloških 

istraživanja iz članka 1. i članka 2. Ugovora osigurati financijska sredstva u iznosu od 

15.000,00 kuna koja će se isplatiti MCPA. 

Iz troškovnika za radove opisane u ponudi podvodnih arheoloških istraživanja na rtu 

Uljeva kod Ližnjana utvrđeno je da je pod stavkom terenski rad – angažman stručne ekipe 

arheologa i ostalih ronilaca, geodetska i nacrtna dokumentacija, troškovi prijevoza i smještaja 

stručne ekipe, predviđen iznos od 3.000,00 kn 

Iako je Ugovor o dodjeli sredstava za projekt podvodnih arheoloških istraživanja koji 

se u 2013.g. provodi pod nazivom „Uljeva, Ližnjan“ sklopljen prije nego što je dužnosnica 

Maja Cvek počela obnašati javnu dužnost općinske načelnice Općine Ližnjan, iz čega 

proizlazi da dužnosnica nije sudjelovala u donošenju odluke o dodjeli sredstava MCPA iz 

proračuna Općina Ližnjan u sveukupnom iznosu od 15.000,00, upućuje se dužnosnica da se u 

razdoblju obnašanja javne dužnosti suzdrži od iznajmljivanja apartmana u njezinom 

vlasništvu roniocima koji sudjeluju u provedbi projekta.  

Nesporno je da na odluku o dodjeli financijskih sredstava iz proračuna Općine Ližnjan 

projektu MCPA u 2013.g., nije utjecala dužnosnica Maja Cvek, obzirom da su sredstva za 

potporu projekta u 2013.g., odobrena prije njezinog stupanja na dužnost općinske načelnice 

Općine Ližnjan, pa opisana situacija sama po sebi ne predstavlja sukob interesa u smislu 

članka 2. ZSSI-a 

Međutim, opravdano je pretpostaviti da će MCPA Općini Ližnjan podnijeti zahtjev i 

za potporu projektu podvodnih arheoloških istraživanja u 2014.g, kao i u narednim godinama.  

U takvim okolnostima, uz već uspostavljenu praksu iz prethodnih godina da ronioci 

koji sudjeluju u projektu MCPA koriste usluge smještaja u apartmanima u vlasništvu općinske 

načelnice, mogao bi se smatrati da na odluku općinske načelnice da i nadalje iz sredstava 
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proračuna Općine Ližnjan financijski podrži projekt, može utjecati njezin privatni interes koji 

proizlazi iz ostvarivanja prihoda po osnovi iznajmljivanja apartmana roniocima koji sudjeluju 

u projektu.  

Povjerenstvo stoga upućuje dužnosnicu da se u slučaju da MCPA podnese Općini 

Ližnjan za financijsku potporu projektu i u 2014.g., te u slučaju da takav zahtjev bude 

odobren, u 2014.g, te u narednim godinama za vrijeme trajanja njezinog mandata općinske 

načelnice Općine Ližnjan, suzdrži od iznajmljivanja apartmana u njezinom vlasništvu 

roniocima koji sudjeluju u projektu, jer bi u takvoj situaciji postojao sukob interesa u smislu  

članka 2. ZSSI-a, kojim je propisano da sukob interesa postoji kada privatni interes 

dužnosnika utječe na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti, kada se osnovano 

može smatrati da privatni interes utječe na nepristranost ili kada privatni interes može utjecati 

na nepristranost dužnosnika u obavljanju javne dužnosti. 

Načelno, Povjerenstvo ukazuje da uvažavanje načela da su dužnosnici u obnašanju 

javne dužnosti dužni javni interes staviti iznad svog privatnog interesa, te obveza časnog, 

poštenog, savjesnog, odgovornog i nepristranog postupanja dužnosnika uz očuvanje vlastite 

vjerodostojnosti, dostojanstva povjerene im dužnosti i povjerenja građana, nalaže 

dužnosnicima suzdržavanje od stupanja u privatni poslovni odnos s korisnikom proračunskih 

sredstava tijela vlasti u kojem obnašaju dužnost. 

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

akta. Mišljenje će se dostaviti dužnosnici Maji Cvek 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. 

 


