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Broj: M-85/13 

Zagreb, 22. svibnja 2013. 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), temeljem 

članka 30. stavak 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), 

u predmetu općinsko vijeće Općine Lopar, na svojoj 15. sjednici održanoj dana 22. svibnja 

2013.g. donosi sljedeće: 

OČITOVANJE 

 

Članovi općinskog vijeća mogu biti nositelji koncesijskih odobrenja za obavljanje 

određenih djelatnosti na pomorskom dobru, te stjecati takva odobrenja i od onih Vijeća 

za davanje koncesijskih odobrenja koja su imenovana od strane općinskog vijeća u 

kojem je podnositelj zahtjeva za dodjelu koncesijskog odobrenja član. 

Postojanje sukoba interesa može se utvrditi samo u odnosu na konkretne okolnosti 

svakog pojedinog slučaja.  

U cilju učinkovitog sprječavanja sukoba interesa, potrebno je uvesti i poštivati praksu 

da se u postupku odabira članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja, izuzmu iz 

odlučivanja oni članovi općinskog vijeća koji se sami bave, ili su interesno povezani sa 

osobama koje se na području te općine bave djelatnostima za koje se izdaju koncesijska 

odobrenja.  

Također je potrebno voditi računa o tome da se koncesijska odobrenja dodjeljuju 

isključivo na temelju transparentnih, objektivnih i unaprijed postavljanih kriterija 

utvrđenih u godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom, te da se također i iz ovog  

postupka odlučivanja izuzmu oni članovi Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja koji 

bi se mogli smatrati interesno povezanim osobama u odnosu na podnositelja zahtjeva. 

Državni službenik, pod uvjetima propisanim u Zakonu o državnim službenicima 

(“Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 77/07, 127/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 

49/12, 37/13 i 83/13) može imati obrt kojem je izdano rješenje za obavljanje djelatnosti 

na pomorskom dobru. 
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Obrazloženje 

               Povjerenstvo je zaprimilo zahtjev za donošenjem mišljenja koji je u knjigama ulazne 

pošte evidentiran pod poslovnim brojem 711-U-838-M-85/13, dana 16. svibnja 2013.g., 

povodom kojeg se vodi predmet donošenja mišljenja broj M-85/13. 

               Odredbama čl. 6. st. 1. i st. 2 ZSSI-a, propisano je da su dužnosnici dužni u slučaju 

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

Povjerenstva koje je potom dužno na zahtjev dužnosnika donijeti obrazloženo mišljenje u 

roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Člankom 39. stavak 2. ZSSI-a propisano je da 

Povjerenstvo obvezno pokreće postupak iz svoje nadležnosti na osobni zahtjev dužnosnika. 

            U ovom predmetu zahtjev za donošenjem mišljenja postavila je Manuela Matahlija, 

koja nije dužnosnik u smislu članka 3. stavak 1., stavak 2. i stavak 3.ZSSI-a, niti se upit  

odnosi na obnašatelje javnih dužnosti koji su dužni postupati sukladno odredbama ZSSI-a, no 

obzirom da se upit odnosi na tumačenje mogućeg sukoba interesa u obnašanju drugih javnih 

dužnosti, Povjerenstvo donosi očitovanje kao smjernice i upute u svrhu učinkovitog 

sprječavanja sukoba interesa i u okviru edukacije u pitanjima sukoba interesa. 

U predmetnom zahtjevu od Povjerenstva se traži tumačenje da li obanašanje dužnosti 

člana općinskog vijeća koji je nositelj koncesije za obavljanje određene djelatnosti, 

predstavlja situaciju sukoba interesa, uzimajući u obzir da članove vijeća odnosno 

povjerenstva koje izdaje koncesijska odobrenja,  imenuje općinsko vijeće.  

U zahtjevu se postavlja i upit koji se odnosi na eventualnu situaciju sukoba interesa u 

odnosu na državnog službenika zaposlenog u Općini Lopar, koji u svom vlasništvu, stečenom 

temeljem nasljeđivanja, ima obrt koji ima rješenje za obavljanje određene djelatnosti na 

pomorskom dobru na području te općine.  

U zahtjevu se ističe da se ovaj obrt bavi obavljanjem iste djelatnosti na pomorskom 

dobru od 1989.g., te da se djelatnost nastavila i nakon osnivanja Općine Lopar (2007.g.) 

obavljati u istom sadržaju i obujmu. Podnositeljica zahtjeva navodi da državni službenik 

zaposlen u Općini Lopar, u okviru svog radnog mjesta i propisanih ovlasti, nema mogućnost 

utjecaja na odluke Općinskog Vijeća niti vijeća i povjerenstava za dodjelu koncesija. 

Povjerenstvo ukazuje da članovi općinskog vijeća, a niti državni službenici zaposleni u 

Općini Lopar nisu dužnosnici koji bi bili obvezni postupati sukladno pravnim pravilima ZSSI-

a. Obzirom da je podnositeljica zahtjeva postavila vrlo općenit upit, na isti Povjerenstvo može 

dati samo načelno očitovanje u edukativne svrhe.  

Postupak davanja koncesijskog odobrenja načelo je uređen Uredbom o postupku 

davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 34/04 i 63/08). 

Sukob interesa državnog službenika uređen  je Zakonom o državnim službenicima 

(“Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 77/07, 127/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 

49/12, 37/13 i 83/13) te su za njegovo rješavanje nadležna druga tijela a ne ovo Povjerenstvo.        
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Povjerenstvo u odnosu na državnog službenika ukratko ukazuje je člankom 32. 

navedenog zakona propisano da državnom službeniku nije dozvoljeno otvaranje obrta ili 

osnivanje trgovačkog društva ili druge pravne osobe u području djelatnosti na kojem je 

zaposlen kao državni službenik, odnosno u području djelatnosti koje je povezano sa 

poslovima iz djelokruga tijela u kojem je zaposlen. Člankom 33. navedenog zakona propisano 

je da državni službenik može izvan redovitoga radnog vremena, po prethodno pribavljenom 

odobrenju čelnika državnog tijela, obavljati poslove ili pružati usluge pravnoj ili fizičkoj 

osobi, samo ako nad tim djelatnostima, odnosno nad radom te fizičke ili pravne osobe, 

državno tijelo u kojemu je u službi ne obavlja nadzor ili ako takav rad nije zabranjen 

posebnim zakonom, te ne predstavlja sukob interesa ili prepreku za uredno obavljanje 

redovitih zadataka niti šteti ugledu državne službe. 

Člankom 34. Zakona o državnim službenicima propisano je da su državni službenici 

dužni pisanim putem obavijestiti nadređenog državnog službenika o financijskom ili drugom 

interesu koji on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj može imati u odlukama 

tijela u kojem radi.  

          Slijedom navedenog Povjerenstvo je povodom postavljenog upita donijelo očitovanje 

kako je navedeno u izreci ovoga akta. Očitovanje će se dostaviti podnositeljici zahtjeva putem 

e-mail-a te će biti objavljeno na Internet stranici Povjerenstva.                                                                                

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA                                                                                        

Dalija Orešković, dipl.iur. 

 


