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

članka 30. stavka 1. podstavka 2. 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 dužnosnika Marka Galića, općinskog načelnika Općine Klis, na 13. sjednici 

održanoj dana 8. svibnja 2013. godine, daje sljedeće:  

 

MIŠLJENJE 

 

I. Članovi općinskog vijeća nisu dužnosnici u smislu odredbi ZSSI-a, stoga 

Povjerenstvo nije nadležno utvrđivati postojanje okolnosti koje bi 

ukazivale na sukob interesa članova općinskog vijeća.  

 

II. Situacija u kojoj se član Općinskog vijeća Općine Klis javlja na natječaj 

kojeg je raspisala općina u kojoj on obnaša ovu javnu dužnost, odnosno 

Općina Klis te potom stupa u poslovni odnos s istom općinom može 

utjecati, odnosno osnovano se može smatrati da utječe na nepristranost 

člana općinskog vijeća u obnašanju ove javne dužnosti. Uvažavanjem 

standarda sprječavanja sukoba interesa, Povjerenstvo smatra da bi takve 

situacije trebalo izbjegavati. 

 

III. Ukoliko iz okolnosti konkretnog slučaja proizlazi da situacije opisane u 

stavku II. ove izreke nije moguće izbjeći ili bi njihovo izbjegavanje bilo na 

štetu javnog interesa, Povjerenstvo upućuje člana Općinskog vijeća 

Općine Klis koji se nalazi u opisanoj situaciji, da se suzdrži od 

sudjelovanja u donošenju odluka koje bi na bilo koji način mogle utjecati 

na odluku o stupanju u poslovni odnos i način izvršenja ugovora s 

Općinom Klis te da javno deklarira sve okolnosti vezane za poslovni odnos 

s istom općinom.  

 

Obrazloženje 

 

Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je Ante Rizvan, predsjednik 

Općinskog vijeća Općine Klis. U knjigama ulazne pošte zahtjev je evidentiran pod poslovnim 

brojem 711-U-614-01-M-26/12, dana 17. svibnja 2012. godine, povodom kojeg se vodi 

predmet broj M-26/12. 
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Povjerenstvo u razdoblju od primitka gore navedenog zahtjeva za donošenjem 

mišljenja pa do stupanja na dužnost članova Povjerenstva koji su izabrani sukladno 

odredbama ZSSI-a odnosno do dana 11. veljače 2013. godine, nije djelovalo, stoga je 

Povjerenstvo zbog proteka roka iz čl. 6. st. 2. ZSSI-a, po stupanju na dužnost uputilo 

podnositelju zahtjeva dana 28. veljače 2013. godine, poziv da se očituje da li ostaje kod 

podnesenog zahtjeva, te je podnositelja zahtjeva uputilo da Povjerenstvo obavijesti o 

eventualnim promjenama koje su u međuvremenu mogle nastati a koje bi bile relevantne za 

donošenje pravilnog, zakonitog i meritornog mišljenja.  

 

Dopisom Klasa: 021-05/13-01/01, Ur.broj: 2180/03-01/13-522 od 23. travnja 2013. 

godine, zaprimljenim u knjigama ulazne pošte Povjerenstva pod brojem 711-U-672-M-26-

12/13, dana 24. travnja 2013. godine, Marko Galić, općinski načelnik Općine Klis  očitovao 

se Povjerenstvu da ostaje pri zahtjevu za donošenjem muišljenja podnesenom od strane 

predsjednika Općinskog vijeća Općine Klis. U predmetnom zahtjevu dužnosnik od 

Povjerenstva traži mišljenje da li se član Općinskog vijeća Općine Klis može natjecati – dati 

ponudu u natječajnom postupku za izvođenje radova u istoj jedinici lokalne samouprave.  

 

Članovi općinskog vijeća nisu dužnosnici u smislu ZSSI-a, te stoga Povjerenstvo nije 

nadležno utvrđivati postojanje okolnosti koje bi ukazivale eventualni sukob interesa u kojem 

bi se oni nalazili, ali se obnašanje dužnosti člana općinskog vijeća smatra obnašanjem javne 

dužnosti. Obzirom da članovi općinskog vijeća obnašaju javnu dužnost, Povjerenstvo smatra 

da se i članovi općinskog vijeća u izvršavanju svojih zakonom propisanih ovlasti, moraju 

pridržavati načela obnašanja javnih dužnosti, pa tako i pravila čija je svrha sprječavanje 

sukoba interesa, neovisno o tome što ih na to ne obvezuju izričite zakonske odredbe.  

 

U obnašanju navedene javne dužnosti, članovi općinskog vijeća ne smiju svoje 

privatne interese stavljati iznad javnog, te su u izvršavanju svojih ovlasti dužni postupati 

savjesno, odgovorno i nepristrano, u cilju očuvanja vlastite vjerodostojnosti i dostojanstva 

povjerene im dužnosti kao i očuvanja povjerenja građana. Obnašanje ove javne dužnosti 

članovi općinskog vijeća ne smiju koristiti za svoj osobni probitak ili probitak osobe koja je s 

njima povezana.  

 

U svrhu edukacije dužnosnika u pitanjima sukoba interesa, Povjerenstvo smatra da bi 

se članovi općinskog vijeća Općine Klis načelno trebali suzdržavati od javljanja na natječaje  

koje raspisuje Općina Klis, kao i od stupanja u poslovni odnos s Općinom Klis, budući da 

opisana situacija može utjecati, odnosno osnovano se može smatrati da utječe na nepristranost 

člana općinskog vijeća u obnašanju ove javne dužnosti. Uvažavanjem načela i pravila čija je 

svrha sprječavanje sukoba interesa, član Općinskog vijeća Općine Klis ne bi smio, izravno ili 

neizravno, sudjelovati u postupku donošenja odluka o najboljem ponuditelju na natječaju na 

koji se sam prijavio, odnosno odluke o stupanju u poslovni odnos s općinom u kojoj obnaša 

javnu dužnost, odnosno Općinom Klis.  
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Ukoliko s obzirom na okolnosti pojedinog slučaja nije moguće izbjeći situaciju u 

kojima se član općinskog vijeća javlja na natječaj raspisan od strane općine u kojoj obnaša 

dužnost, te po provedenom natječaju stupa u poslovni odnos s istom općinom, kao primjeren 

način upravljanja opisanom situacijom koja može utjecati na nepristranost člana općinskog 

vijeća u obnašanju javne dužnosti, Povjerenstvo upućuje na javno deklariranje svih okolnosti i 

relevantnih informacija o poslovnom odnosu člana općinskog vijeća s općinom, kako bi se na 

taj način kako općinskom načelniku, tako i javnosti skrenula pozornost na potrebu kontrole 

načina izvršavanja ugovora u svrhu učinkovite provjere da li se ugovor izvršava sukladno 

javnom interesu općine.  

 

Slijedom navedenog Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga 

akta. Mišljenje će se dostaviti dužnosniku Marku Galiću putem pošte te će biti objavljeno na 

Internet stranici Povjerenstva.  

 

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA  

Dalija Orešković, dipl.iur. 


