
  

 

 

 

 

 

 

Urbroj: 711-I-178-01-M-34/11 

Zagreb,  11. srpnja 2011. 

 

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), sukladno 

odredbi članka 6. stavak 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 

26/11, u daljem tekstu: Zakon) te članku 28. stavak 1. i 2.  Pravilnika Povjerenstva za 

odlučivanje o sukobu interesa o unutarnjem ustroju i postupku („Narodne novine“, broj 86/05, 

u daljem tekstu: Pravilnik), u predmetu dužnosnika, općinskog načelnika Općine Severin, 

na svojoj 26. sjednici, održanoj 07. srpnja 2011, donijelo je sljedeće 

 

 

 

 

MIŠLJENJE 

 

 

 

Općinski načelnik Općine Severin, kao dužnosnik, ukoliko namjerava obavljati poslove 

Autoprijevozničkog obrta u obvezi je uputiti zahtjev Povjerenstvu kako bi isto utvrdilo 

da li predmetni poslovi utječu na zakonito obnašanje javne dužnosti. 

 

 

 

Obrazloženje 

 

 

Postupak za davanje mišljenja pokrenut  je na temelju zahtjeva, podnesenog 29. travnja 2011. 

Podnesenim zahtjevom zatraženo je mišljenje mora li načelnik Općine Severin kao vlasnik 

Autoprijevozničkog obrta, koji ni na koji način nije povezan s poslovanjem Općine, niti 

njihovim projektima, zatvoriti svoj Autoprijevoznički obrt u skladu sa člankom koji govori da 

dužnosnici ne mogu ostvarivati druge prihode osim onih navedenih tj. ne mogu se baviti 

drugom redovnom djelatnosti i ostvarivati prihode iz nje.  

Nadalje je postavljen upit mora li postaviti zahtjev Povjerenstvu i zatražiti odobrenje, a 

ukoliko ga ne dobije zatvoriti obrt. 

 

Prema članku 13. stavak 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, 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.  

 

Slijedom navedene odredbe ukoliko dužnosnik namjerava obavljati poslove 

Autoprijevozničkog obrta u obvezi je uputiti zahtjev Povjerenstvu kako bi Povjerenstvo 

moglo utvrditi da li predmetni poslovi utječu na zakonito obnašanje javne dužnosti i kako bi o 

tome moglo dati obrazloženo mišljenje.  

 

 

 

 

 

                                                                           PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

                                                                                   Mate Kačan, dipl. iur., v.r. 

 


