
 

 

 

 

Broj: 711-I-188-01-M-48/11 

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 Radomira Čvarković, zamjenika 

općinskog načelnika Općine Darda,  na svojoj 26. sjednici, održanoj 07. srpnja 2011.g., 

donijelo je sljedeće:  

 

                                                             MIŠLJENJE  

                    Dužnosnik Radomir Čvarković, zamjenik općinskog načelnika Općine 

Darda može se kandidirati na izborima za člana Vijeća srpske nacionalne manjine 

Općine Darda te bude li izabran može primati  mjesečnu nagradu za obavljanje 

predmetne javne dužnosti.  

Obrazloženje 

                    Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem zahtjeva dužnosnika 

Radomira Čvarkovića, zamjenika općinskog načelnika Općine Darda od 30. svibnja 2011.g. U 

svom zahtjevu dužnosnik traži mišljenje može li se kandidirati za člana Vijeća srpske 

nacionalne manjine Općine Darda na izborima koji će se održati dana 10. srpnja 2011. g. 

obzirom da obnaša dužnost zamjenika općinskog načelnika Općine Darda.  

                   Člankom 25. st. 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne 

novine“, broj 155/02, 47/10 i 80/10) propisano je da je vijeće nacionalne manjine je 

neprofitna pravna osoba. Svojstvo pravne osobe stječe upisom u registar vijeća nacionalnih 

manjina kojeg vodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.  

 

                  Provjerom Registra vijeća nacionalnih manjina koje vodi Ministarstvo uprave RH 

sukladno odredbama Pravilnika o obrascima i načinu voĎenja Registra vijeća nacionalnih 

manjina (NN 120/03 i 24/04), pod registarskim brojem 142. upisano je i vijeće Srpska 

nacionalne manjine Općine Darda sa sjedištem u Darda, Svetog Ivana Krstitelja 101. 

            

                 Prema odredbi članka 30. st.1. imenovanog Ustavnog zakona članovi vijeća 

nacionalne manjine svoje dužnosti obavljaju, u pravilu, na dragovoljnoj osnovi i s pažnjom 

dobrog gospodara. U skladu s odredbom čl. 30. st. 2. istoga propisa, članovi vijeća nacionalne 

manjine iz sredstava vijeća mogu primati samo naknadu troškova koje su imali u obavljanju 



poslova za vijeće i nagradu, za mjesečno ili neko drugo razdoblje ako to odobri i do visine 

koju odobri ministar nadležan za opću upravu. 

                Prema odredbi čl. 3. Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća 

i predstavnicima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 24/06), članovi vijeća 

nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina ostvaruju pravo na mjesečnu nagradu 

najviše do visine od 50% od iznosa naknade koju ostvaruju članovi predstavničkog tijela te 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji iznos će se urediti općim aktima 

tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

               Čl. 2. st.1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa propisano je da u obnašanju javne 

dužnosti dužnosnici ne smiju svoj privatni interesa stavljati iznad javnog interesa, a  st. 2. 

propisano je da sukob interesa postoji kada su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s 

javnim interesom, a posebice kada: privatni interes dužnosnika utječe na njegovu 

nepristranost u obavljanju javne dužnosti ili se osnovano može smatrati da privatni interes 

dužnosnika utječe na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti ili privatni interes 

dužnosnika može utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti. 

               Čl. 5. st. 3. Zakona propisano je da dužnosnici ne smiju koristiti javnu dužnost za 

osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana 

               Čl. 12. Zakona propisano je da dužnosnici koji za vrijeme obnašanja javne dužnosti 

primaju plaću za dužnost koju obnašaju ne smiju primati drugu plaću ni naknadu za obnašanje 

druge javne dužnosti, osim ako je zakonom drugačije propisano. 

               Čl. 13. st. 1. Zakona propisano je da za vrijeme obnašanja javne dužnosti na koju je 

izabran, odnosno imenovan dužnosnik ne smije obnašati drugu javnu dužnost, osim ako je 

zakonom drugačije propisano. 

               Generalno, Zakonom o sprječavanju sukoba interesa propisano je da za vrijeme 

obnašanja javne dužnosti na koju je izabran, u konkretnom slučaju dužnost zamjenika 

općinskog načelnika Općine Darda, dužnosnik ne bi smio obnašati drugu javnu dužnost, osim 

ako nekim drugim Zakonom nije drugačije propisano. Kako je Ustavnim zakonom o pravima 

nacionalnih manjina propisano da  jedinice lokalne samouprave u kojima je zastupljen 

odreĎeni broj pripadnika nacionalnih manjina, meĎu ostalim i Srba, imaju pravo na odabir 

članova vijeća te nacionalne manjine, a sukladno i Ustavu RH Republika Hrvatska je 

ustanovljena  kao nacionalna država hrvatskoga naroda i država pripadnika nacionalnih 

manjina: Srba, Čeha, Slovaka, Talijana, MaĎara, Židova, Nijemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca, 

Rusina, Bošnjaka, Slovenaca, Crnogoraca, Makedonaca, Rusa, Bugara, Poljaka, Roma, 

Rumunja, Turaka, Vlaha, Albanaca i drugih, koji su njezini državljani, kojima se jamči 

ravnopravnost s graĎanima hrvatske narodnosti i ostvarivanje nacionalnih prava u skladu s 

demokratskim normama OUN-a i zemalja slobodnoga svijeta, dužnosnici, koji su ujedno i 

pripadnici nacionalne manjine imaju pravo kandidirati se a i biti izabrani u vijeća nacionalnih 

manjina. Tom prilikom, dužnosnici moraju poštivati opću odredbu Zakona o sprječavanju 

sukoba interesa koja propisuje da u obnašanju javne dužnosti dužnosnici ne smiju svoj 

privatni interesa stavljati iznad javnog interesa kao i načela iz čl. 5.st.3. da ne smiju koristiti 

javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana 

               Ukoliko dužnosnik bude izabran za člana Vijeća srpske nacionalne manjine Općine 

Darda, sukladno drugom zakonu ( jer opća odredba  Zakona o sprječavanju sukoba interesa 



propisuje da dužnosnici koji za vrijeme obnašanja javne dužnosti primaju plaću za dužnost 

koju obnašaju ne smiju primati drugu plaću ni naknadu za obnašanje druge javne dužnosti, 

osim ako je zakonom drugačije propisano) u ovom slučaju Ustavnom zakonom o pravima 

nacionalnih manjina, član Vijeća ima pravo na naknadu troškova koje je imao u obavljanju 

poslova za vijeće i nagradu, za mjesečno ili neko drugo razdoblje ako to odobri i do visine 

koju odobri ministar nadležan za opću upravu, a sukladno Pravilniku o naknadi troškova i 

nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina.  

                 Dakle, slijedom navedenoga, dužnosnik, zamjenik općinskog načelnika Općine 

Darda, može se kandidirati na izborima za člana Vijeća srpske nacionalne manjine Općine 

Darda, a ukoliko bude izabran ima pravo na naknadu troškova koje je imao u obavljanju 

poslova za vijeće te mjesečnu nagradu. 

 

 

 

                                                                       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

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

 

 

 

 


