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Zagreb, 3. prosinca 2010. 

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), sukladno odredbi čl. 

17. st. 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (Narodne novine, broj 

163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08, 38/09 i 92/10, u daljem tekstu: Zakon) te čl. 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 dužnosnika Dragana 
Jerkovića, zamjenika gradonačelnice Grada Knina na svojoj 19. sjednici, održanoj 30. studenoga 

2010, donijelo je sljedeće 

 

MIŠLJENJE 

Situacija u kojoj bi dužnosnik, zamjenik gradonačelnice Grada Knina, primao naknadu kao 
član, odnosno predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina, ne  predstavlja 
situaciju sukoba interesa. 

Obrazloženje 

Postupak za davanje mišljenja pokrenut je na temelju zahtjeva,  podnesenog 28. listopada 2010. 

Dužnosnik pita je li primanje nagrade za rad u Vijeću srpske nacionalne manjine Grada Knina, uz 

istodobno obnašanje dužnosti zamjenika gradonačelnice, situacija sukoba interesa u smislu Zakona. 

 

U davanju mišljenja Povjerenstvo kao relevantno ističe slijedeće: 

Prema odredbi članka 30. st.1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, 

broj 155/02 i 80/10) članovi vijeća nacionalne manjine svoje dužnosti obavljaju, u pravilu, na 

dragovoljnoj osnovi i s pažnjom dobrog gospodara. 

U skladu s odredbom čl. 30. st. 2. istoga propisa, članovi vijeća nacionalne manjine iz sredstava vijeća 

mogu primati samo naknadu troškova koje su imali u obavljanju poslova za vijeće i nagradu, za 

mjesečno ili neko drugo razdoblje ako to odobri i do visine koju odobri ministar nadležan za opću 

upravu. 

Prema odredbi čl. 3. Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima 

nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 24/06), članovi vijeća nacionalnih manjina i predstavnici 

nacionalnih manjina ostvaruju pravo na mjesečnu nagradu najviše do visine od 50% od iznosa 

naknade koju ostvaruju članovi predstavničkog tijela te jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, koji iznos će se urediti općim aktima tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave. 

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

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

Mate Kačan, dipl. iur., v.r. 

 


