
 

 

 

 

 

Urbroj: 711-I-225-01-M-74/11 

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 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 duţnosnika, Ţarka Ţgele, općinskog načelnika 
Općine Severin, na svojoj 27. sjednici, održanoj 29. rujna 2011.g., donijelo je sljedeće 

 
 

MIŠLJENJE 
 

 

1.Duţnosnik Ţarko Ţgela, općinski načelnik Općine Severin, moţe uz obnašanje 
duţnosti općinskog načelnika obavljati i poslove vlasnika Autoprijevozničkog obrta, u 
skladu sa podnesenim zahtjevom, iz razloga što predmetni poslovi ne utječu na 
zakonito obnašanje javne duţnosti koju duţnosnik obnaša. 

 

2.Autoprijevoznički obrt u vlasništvu Ţarka Ţgele ne moţe stupiti u poslovni odnos s 
tijelom javne vlasti u kojem duţnosnik obnaša duţnost niti smije biti član zajednica 
ponuditelja ili podisporučitelj u tom poslovnom odnosu. 

 

Obrazloženje 

 

Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem zahtjeva dužnosnika Žarka Žgele, 
općinskog načelnika Općina Severin, od 20. srpnja 2011.g.  

 
Podnositelj zahtjeva traži mišljenje ( prethodni zahtjev) za odobrenjem obavljanja poslova 
autoprijevozničkog obrta uz obnašanje dužnosti općinskog načelnika Općine Severin. U 
zahtjevu navodi da je Autoprijevoznički obrt čiji je vlasnik, obrt manjih prihoda sa samo 
jednim zaposlenim djelatnikom i napomenom da poslovanje obrta ne može ni na koji način 
biti povezano sa poslovanjem Općine Severin. Nadalje navodi da nije obavljao nikakve 
poslove vezano za Općinu Severin niti je sudjelovao u natječajima za usluge koje raspisuje 
Općina Severin te se ne pojavljuje niti kao podizvođač u nekim ugovorenim poslovima koji se 
izvode za Općinu Severin. 
 
Ad 1. 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.  

 

Razmatrajući navedeni zahtjev Povjerenstvo je mišljenja da dužnosnik Žarko Žgela, općinski 
načelnik Općine Severin, može uz obnašanje dužnosti općinskog načelnika obavljati i 



poslove vlasnika Autoprijevozničkog obrta, u skladu sa podnesenim zahtjevom, iz razloga što 
predmetni poslovi ne utječu na zakonito obnašanje javne dužnosti koju dužnosnik obnaša. 

 

Ad 2. Sukladno članku 17. st. 1. Zakona, poslovni subjekt u kojem dužnosnik ima 0,5% ili 
više udjela u vlasništvu (kapitalu trgovačkog društva) ne može stupiti u poslovni odnos s 
tijelom javne vlasti u kojem dužnosnik obnaša dužnost niti smije biti član zajednice 
ponuditelja ili podisporučitelj u tom poslovnom odnosu. 
 
Prema stavku 5. navedenog članka pravni poslovi, odnosno pravni akti koji su sklopljeni, 
odnosno doneseni protivno odredbama stavka 1. i 2. članka 17. Zakona su ništetni.   
 
Sukladno navedenom Povjerenstvo smatra da Autoprijevoznički obrt u vlasništvu Žarka 
Žgele ne može stupiti u poslovni odnos s tijelom javne vlasti u kojem dužnosnik obnaša 
dužnost niti smije biti član zajednica ponuditelja ili podisporučitelj u tom poslovnom odnosu. 

 

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