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 Povjerenstvo za odlučivanje  
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Republika Hrvatska, Ul. Kneza Mutimira 5, 10 000 Zagreb, Tel: ++385/1/5559 527, Fax: ++ 385/1/5559 407 

e-mail: info@sukobinteresa.hr, OIB   60383416394  

 

Broj: M-78/13  

Zagreb, 22. svibnja 2013.  

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, u sastavu Dalija Orešković, predsjednica 

Povjerenstva, Tatijana Vučetić, Boris Spudić, Branka Lukačević Gregić i Davorin Ivanjek, 

članovi Povjerenstva, (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), temeljem članka 30. st. 1., podstavak 

2., 4 i 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11, 12/12, 126/12 

i 48/13 – pročišćeni tekst zakona, u daljnjem tekstu: ZSSI), na svojoj 15. sjednici, održanoj 

22. svibnja 2013.g., donosi sljedeće  

 

 

OČITOVANJE 

 

 

I. Članovi općinskog vijeća nisu dužnosnici, niti obnašatelji dužnosti u smislu 

odredbi ZSSI-a, te stoga nisu dužni postupati sukladno pravnim pravilima 

propisanim u navedenom zakonu. U odnosu na članove općinskih vijeća, ovo 

Povjerenstvo ne može provesti postupak zbog utvrđivanja povrede zakona i 

postojanja sukoba interesa.  

 

II. Slijedom pravnih načela i pravnih pravila propisanih u ZSSI-u, Povjerenstvo 

smatra da bi istovremeno obnašanje dužnosti člana općinskog vijeća i 

pružanje odvjetničkih usluga istoj općini na temelju ugovora sklopljenog 

između općine i zajedničkog odvjetničkog ureda u kojem odvjetničku 

djelatnost obavlja član općinskog vijeća, predstavljalo situaciju sukoba 

interesa. 

 

III. U cilju transparentnosti i omogućavanja javne kontrole trošenja 

proračunskih sredstava općine za odvjetničke usluge, Povjerenstvo smatra 

uputnim da se, u situaciji opisanoj pod točkom II ovog očitovanja, na 

službenoj Internet stranici  općine, pravovremeno objavljuju svi podaci o 

obavljenim radnjama odvjetnika te o iznosima utrošenih sredstava za 

pružanje odvjetničkih usluga.  

 

IV. U cilju izbjegavanja sukoba interesa, Povjerenstvo smatra uputnim da se u 

situaciji opisanoj pod točkom II ovog očitovanja, član općinskog vijeća koji 

istoj općini pruža odvjetničke usluge izuzme od svih raspravljanja i 

odlučivanja u općinskom vijeću koja bi bila na bilo koji način, izravno ili 

neizravno povezana sa zauzimanjem stajališta i donošenjem odluka o 

potrebama općine za daljnjim odvjetničkim uslugama. 
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V. U cilju transparentnosti, vjerodostojnosti i integriteta odvjetnika koji je 

ujedno član općinskog vijeća, Povjerenstvo smatra uputnim da se neovisno od 

izuzetka propisanog u dodatku 2B uz Zakon o javnoj nabavi, prilikom 

sklapanja Ugovora o pružanju odvjetničkih usluga za slijedeće razdoblje, 

provede javni natječaj u kojem će se pružiti ravnopravna mogućnost 

sklapanja takvog ugovora i drugim odvjetnicima koji zadovoljavaju u 

natječaju korektno propisane uvijete.  

 

Obrazloženje 

 

Povjerenstvo je zaprimilo zahtjev za donošenjem mišljenja koji je u knjizi ulazne pošte 

zaveden pod poslovnim brojem 711-U-774-M-78/13 dana 09. svibnja 2013.g., povodom 

kojeg se vodi predmet broj M-78/13.  

 

Člankom 6. stavak 1. i stavak 2. ZSSI-a, propisano je da su dužnosnici u slučaju 

dvojbe da li je neko ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti dužni zatražiti mišljenje 

Povjerenstva, te je Povjerenstvo dužno na zahtjev dužnosnika donijeti obrazloženo mišljenje u 

roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva dužnosnika.  

 

Člankom 3. stavak 1., stavak 2. i stavak 3. ZSSI-a, propisano je tko su dužnosnici i 

obnašatelji dužnosti u smislu navedenog zakona, odnosno tko su dužnosnici i obnašatelji 

dužnosti na koje se primjenjuju pravna pravila ZSSI-a.  

Zahtjev za donošenjem mišljenja podnijela je Gordana Ožbolt Kreso odvjetnica iz 

Zajedničkog odvjetničkog ureda Gordana Ožbolt Kreso i Dunja Kreso, iz Krka, u kontekstu 

vjerojatnosti uspjeha na predstojećim lokalnim izborima za članicu općinskog vijeća Općine 

Omišalj. 

 

Razmatrajući pitanje nadležnosti Povjerenstva za donošenjem mišljenja u ovom 

predmetu, Povjerenstvo utvrđuje da podnositeljica nije dužnosnica u smislu članka 3. stavak 1 

ZSSI-a, niti obnašateljica dužnosti u smislu članka 3. stavka 2. i stavka 3. ZSSI-a, stoga 

Povjerenstvo podneseni zahtjev za donošenjem mišljenja tretira kao upit na kojeg 

podnositeljici zahtjeva u okviru nadležnosti izrade smjernica i uputa dužnosnicima u svrhu 

učinkovitog sprječavanja sukoba interesa i provođenja edukacije u pitanjima sukoba interesa 

daje očitovanje, a obzirom da se upit odnosi na načela vezana uz obnašanje javnih dužnosti. 

 

U bitnom, od Povjerenstva se traži tumačenje da li istodobno obnašanje dužnosti člana 

općinskog vijeća i pružanje pravnih usluga istoj općini na temelju ugovora koji je sklopljen 

između općine i Zajedničkog odvjetničkog ureda u kojem član općinskog vijeća obavlja 

odvjetničku djelatnost, predstavlja situaciju sukoba interesa. 

 

U ocjeni o dopustivosti obavljanja gore navedenih poslova Povjerenstvo ističe da i 

obnašanje dužnosti člana općinskog vijeća predstavlja javnu dužnost, te da stoga obnašatelja i 

te javne dužnosti obvezuje načelo postupanja u javnom interesu, neovisno o tome što u 

odredbama ZSSI-a, općinski vijećnici nisu propisani kao obveznici postupanja sukladno 

pravnim pravilima navedenog zakona. Općinsko vijeće je tijelo zakonodavne vlasti na 

lokalnoj razini, pa iako obnašanje dužnosti člana općinskog vijeća nije propisano kao 

obnašanje dužnosti u smislu ZSSI-a, Povjerenstvo smatra da djelujući u javnom interesu i 

članovi općinskih vijeća moraju uvažavati načela djelovanja, opisana u članku 5. ZSSI-a. 
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 Načela javnog djelovanja obvezuju dužnosnike na časno, pošteno, savjesno, 

odgovorno i nepristrano postupanje te čuvanje vlastite vjerodostojnosti i dostojanstva 

povjerene im dužnosti kao i čuvanje povjerenja građana. Ista načela propisuju da su 

dužnosnici osobno odgovorni za svoje djelovanje u obnašanju javnih dužnosti na koje su 

imenovani, odnosno izabrani prema tijelu ili građanima koji su ih imenovali ili izabrali, te 

dužnosnicima zabranjuju korištenje javne dužnosti za osobni probitak ili probitak osobe koja 

je s njima povezana. Dužnosnicima je zabranjeno biti u bilo kakvom odnosu ovisnosti prema 

osobama koje bi mogle utjecati na njihovu objektivnost. 

 

Svako obnašanje javne dužnosti u sebi sadrži imperativ postupanja u javnom interesu, 

pa je dužnost onih koji takvu dužnost obnašaju da u situacijama mogućeg sukoba javnog i 

privatnog interesa zaštitite javni interes. Birači na izborima biraju osobu koju smatraju 

sposobnom i dostojnom za obnašanje određene javne dužnosti te ruke te osobe polažu 

mogućnost odlučivanja o materijalnim i nematerijalnim javnim interesima. Stoga se takva 

moć mora ograničiti odgovarajućom odgovornosti za obnašanje javne dužnosti isključivo u 

javnom interesu.  

 

Razmatrajući pitanje postojanja sukoba interesa u istodobnom obnašanju dužnosti 

člana općinskog vijeća Općine Omišalj i pružanja odvjetničkih usluga istoj općini, 

Povjerenstvo je razmotrilo koja pravna pravila ZSSI-a bi bila mjerodavna da su i članovi 

općinskog vijeća propisani kao obveznici postupanja sukladno navedenom Zakonu. 

 

Člankom 17. stavak 1. ZSSI-a propisano je da poslovni subjekt u kojem dužnosnik 

ima 0,5 % ili više udjela u vlasništvu (kapitalu), 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. Člankom 4. stavak 4. ZSSI-a propisano je da su 

poslovni subjekti u smislu tog Zakona  trgovačka društva, ustanove, i druge pravne osobe, te 

drugi subjekti poslovnih odnosa kao što su trgovci pojedinci, obrtnici i nositelji samostalnih 

djelatnosti te nositelji i članovi drugih poslovnih subjekata osnovanih na temelju Zakona. 

Slijedom navedenog, Zajednički odvjetnički ured u kojem podnositeljica zahtjeva obavlja 

odvjetničku djelatnost, predstavlja poslovni subjekt u smislu ZSSI-a, koji za vrijeme 

obnašanja javne dužnosti nositelja poslovne aktivnosti u tom odvjetničkom uredu, ne bi 

mogao stupiti u poslovni odnos s općinom kao tijelom javne vlasti u kojem odvjetnik obnaša 

javnu dužnost.  

 

Iz navoda postavljenog zahtjeva proizlazi da je poslovni odnos u kojem Zajednički 

odvjetnički ured Gordana Ožbolt Kreso i Dunja Kreso pruža odvjetničke usluge Općini 

Omišalj, nastao prije nego što je Gordana  Ožbolt Kreso stupila na dužnost članice općinskog 

vijeća. Slijedom navedenog, iako nastavak pružanja odvjetničkih usluga ovog Zajedničkog 

odvjetničkog ureda u onom dijelu predmeta u kojima je zastupanje i pružanje pravnih savjeta 

već započeto, sam po sebi ne bi bio sporan, Povjerenstvo smatra da bi se u situacijama u 

kojima bi Općina Omišalj razmatrala potrebu za odvjetničkim uslugama i u nekim drugim, 

novim predmetima, članica općinskog vijeća Gordana Ožbolt Krešo, nalazila u situaciji 

sukoba interesa, zbog postojanja njezinog privatnog interesa da se i u novim predmetima 

zastupanje Općine Omišalj povjeri Zajedničkom odvjetničkom uredu u kojem ona obavlja 

odvjetničku djelatnost.  
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Kako bi se izbjegla kolizija privatnih, poslovnih interesa Gordane Ožbolt Kreso koji 

proizlaze iz obavljanja odvjetničke djelatnosti u Zajedničkom odvjetničkom uredu koji već 

zastupa Općinu Omišalj u jednom dijelu predmeta, i javnih interesa u procjeni postojanja 

potrebe Općine Omišalj za odvjetničkim uslugama i u nekim drugim, novim slučajevima,  

Povjerenstvo sugerira da se Gordana Ožbolt Kreso suzdrži od rasprava i glasovanja u 

općinskom vijeću u ovim pitanjima.  

 

Povjerenstvo također sugerira da u slučaju potrebe za odvjetničkim uslugama u novim 

predmetima u razdoblju u kojem Gordana Ožbolt Kreso kao odvjetnica istovremeno obnaša 

dužnost članice općinskog vijeća, Općina Omišalj raspiše pozivni natječaj iako ova obveza 

Zakonom o javnoj nabavi, nije propisana kao nužnost.  

 

Povjerenstvo smatra da bi u svakom slučaju u cilju transparentnosti i omogućavanja 

javne kontrole trošenja proračunskih sredstava općine za odvjetničke usluge, ali i u cilju 

potvrde da Gordana Ožbolt Kreso i kao odvjetnica i kao članica općinskog vijeća postupa 

časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano, te u cilju potvrde da je u istovremenom 

obnašanju javne dužnosti i odvjetničke djelatnosti sačuvala vlastitu vjerodostojnost i 

dostojanstvo povjerenih joj dužnosti kao i povjerenja građana, Općina Omišalj trebala bi 

javno obznaniti podatke o obavljenim pravnim uslugama Zajedničkog odvjetničkog ureda 

Gordana Ožbolt Kreso i Dunja Kreso, te redovito prikazivati materijalne izdatke iz proračuna  

Općine Omišalj za odvjetničke usluge. 

 

Povjerenstvo konstatira da je u obavljanju odvjetničke djelatnosti, a osobito obzirom 

na istovremeno obnašanje dužnosti članice općinskog vijeća Gordana Ožbolt Kreso dužna s 

osobitom pažnjom poštivati odredbe Kodeksa odvjetničke etike („Narodne novine“, broj 

64/07 i 72/08), kojima je između ostalog propisano da  se protivi časti i ugledu odvjetništva 

svaka nelojalnost u poslovanju a osobito pribavljanje stranaka putem ponuda, posrednika ili 

reklama, kao i pozivanje u pribavljanju stranaka i u zastupanju stranaka na dobre veze.  

 

Povjerenstvo također ukazuje da su temeljem članka 3. stavak 1. podstavak 43. ZSSI-

a, općinski načelnici i njihovi zamjenici dužnosnici u smislu navedenog Zakona. Slijedom 

navedenog, dužnost je općinskog načelnika Općine Omišalj i njegovog zamjenika da u okviru 

obnašanja svojih javnih dužnosti osiguraju i nadziru zakonitost i transparentnost provedbe već 

postojećeg poslovnog odnosa sa Zajedničkim odvjetničkim uredom Gordana Ožbolt Kreso i 

Dunja Kreso, kao i da poduzmu sve potrebne i primjerene mjere kako bi se izbjegle situacije 

sukoba interesa, odnosno kako bi se poduzele sve potrebne i primjerene mjere upravljanja 

sukobom interesa koji bi se mogao pojaviti u pitanjima potrebe za daljnjim odvjetničkim 

uslugama za vrijeme mandata Gordane Ožbolt Kreso kao članice općinskog vijeća Općine 

Omišalj.  

 

Slijedom svega navedenog, Povjerenstvo je donijelo očitovanje kao što je to navedeno 

u izreci ovog akta. Ovo očitovanje bit će dostavljeno podnositeljici zahtjeva putem e-maila te 

će se objaviti na Internet stranici Povjerenstva.  

 

Predsjednica Povjerenstva 

Dalija Orešković 


