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Zagreb, 03. listopada 2011.g. 

 

 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), sukladno 
odredbi članka 30. st.1. al.2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 
26/11, u daljem tekstu: Zakon) te članku 27. st.1. i st.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 dužnosnika, Borisa Bočkaja, zamjenika 
gradonačelnika Grada Krapine, na svojoj 27. sjednici, održanoj 29. rujna 2011.g., donijelo 
je sljedeće 

 
MIŠLJENJE 

 
 

Dužnosnik Boris Bočkaj, zamjenik gradonačelnika Grada Krapine, može uz obnašanje 
dužnosti zamjenika gradonačelnika obavljati i poslove predsjednika Skupštine 
Nogometnog kluba Zagorec iz Krapine, bez ikakve naknade, sukladno članku 13. 
stavak 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa. 

 

Obrazloženje 

 

Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem zahtjeva g. Borisa Bočkaja, od  07. 
lipnja 2011. godine. 
 
U zahtjevu podnositelj navodi da je u dvojbi o postojanju sukoba interesa jer volonterski 
obavlja funkciju zamjenika gradonačelnika Grada Krapine i za to prima naknadu, a prije 
mjesec dana imenovan je predsjednikom Skupštine Nogometnog kluba Zagorec iz Krapine i 
za to ne prima naknadu i ne naplaćuje druge opravdane troškove. 
 
Člankom 13. st.3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, prethodno odobrenje 
Povjerenstva iz stavka 2. ovog članka nije potrebno za obavljanje znanstvene, istraživačke, 
edukacijske, sportske, kulturne, umjetničke i samostalne poljoprivredne djelatnosti, za 
stjecanje prihoda po osnovi autorskih, patentnih i sličnih prava intelektualnog i industrijskog 
vlasništva te za stjecanje prihoda i naknada po osnovi sudjelovanja u meĎunarodnim 
projektima koje financira Europska unija, strana država, strana i meĎunarodna organizacija i 
udruženje. 

 

S obzirom da djelatnosti u okviru nogometnog kluba predstavljaju sportsku djelatnost, 
sukladno navedenom propisu, za obavljanje sportske djelatnosti nije potrebno prethodno 
odobrenje Povjerenstva.  

  

U skladu s navedenim, Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga akta. 
 

 

                                                                           PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

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



 


