
 

 

 

Broj: 711-I-190-01-M-45/11 

Zagreb, 11. srpnja 2011. 

                   Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu; 

Povjerenstvo), sukladno odredbi čl. 6. st.2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne 

novine“, broj 26/11, u daljem tekstu: Zakon) te čl. 27. st. 1. i 2. Pravilnika Povjerenstva za 

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

i 123/09, u daljem tekstu: Pravilnik), u predmetu, Emila Dausa, općinskog načelnika 

Općine Cerovlje,  na svojoj 26. sjednici, održanoj 07. srpnja 2011.g., donijelo je sljedeće:  

 

                                                             MIŠLJENJE  

                   Emil Daus uz dužnost općinskog načelnika Općine Cerovlje može biti i član 

Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pazin ako je ista od posebnog interesa za 

Općinu Cerovlje, ali bez prava na naknadu.  

                                                             Obrazloženje 

                   Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem zahtjeva Emila Dausa, 

općinskog načelnika Općine Cerovlje od 19. svibnja 2011.g. U zahtjevu podnositelj traži 

mišljenje može li uz profesionalno obnašanje dužnosti općinskog načelnika biti i član 

Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pazin. 

                  Člankom 14. st. 1. Zakona propisano je da  dužnosnici ne mogu biti članovi 

upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno 

nadzornih odbora izvanproračunskih fondova niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim 

subjektima. Stavkom 2. istog članka propisano je da iznimno, dužnosnici mogu biti članovi u 

najviše do dva upravna vijeća ustanova, odnosno nadzorna odbora izvanproračunskih fondova 

koji su od posebnog državnog interesa ili su od posebnog interesa za jedinicu lokalne, 

odnosno područne (regionalne) samouprave, osim ako posebnim zakonom nije odreĎeno da je 

dužnosnik član upravnog vijeća ustanove, odnosno nadzornog odbora izvanproračunskog 

fonda po položaju. Za članstvo u upravnim vijećima ustanova, odnosno nadzornim odborima 

izvanproračunskih fondova dužnosnik nema pravo na naknadu, osim prava na naknadu putnih 

i drugih opravdanih troškova. 

                  Člankom 9. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i 

gradonačelnika Grada Zagreba, propisano je da općinski načelnik, gradonačelnik, župan i 

gradonačelnik Grada Zagreba i njihovi zamjenici za vrijeme obnašanja dužnosti ne može, 

meĎu ostalima, biti član uprave trgovačkog društva u pretežitom vlasništvu jedinice lokalne, 



odnosno područne (regionalne) samouprave, ili ravnatelj i djelatnik ustanove kojoj je jedinica 

lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave osnivač. 

                 Uvidom  u Odluku o osnivanju Javne ustanove Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Pazina vidljivo je kako su osnivači iste; Grad Pazin s 49,29%, Općina Cerovlje sa 9.5%, 

Općina Gračišće sa 7.66%,Općina Karojba sa 7.73%, Općina Lupoglav sa 5.15%, Općina 

Motovun sa 5.78%, Sveti Petar u šumi sa 5.26% i Općina Tinjan sa 9.58%.   

                 Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, iznimno, dužnosnici u 

jedinicama lokalne samouprave, meĎu ostalima i dužnosnik Emil Daus, općinski načelnik 

Općine Cerovlje, mogu biti članovi u najviše do dva upravna vijeća ustanova koja su od 

posebnog interesa za jedinicu lokalne samouprave u kojoj obnašaju dužnost ili ako su članovi 

upravnog vijeća ustanove po položaju. Za članstvo u upravnim vijećima ustanova dužnosnici 

nemaju pravo na naknadu, osim prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova. 

                 Javnu vatrogasnu postrojbu Pazin osnovala je, meĎu ostalima, i općina Cerovlje i to 

u djelu od 9.5 %. Shodno tome načelnik općine Cerovlje i prema Zakonu o izborima 
općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba može biti član 

Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pazin, jer Općina Cerovlje  nije njezin pretežit 

vlasnik,  ali kao što je već i navedeno, dužnosnik nema pravo na naknadu osim naknade 

putnih i drugih opravdanih troškova.   

                Dakle, slijedom navedenoga, uz profesionalno obnašanje dužnosti općinskog 

načelnika Općine Cerovlje, g. Daus može biti i član upravnog vijeća Javne vatrogasne 

postrojbe Pazin ali bez prava na naknadu.  

                U skladu s navedenim, Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u 

dispozitivu ovoga akta. 

 

 

 

                                                                       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

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

 

 


