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

odredbi čl. 5. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti 

(Narodne novine, broj 163/03, 164/04, 48/05, 141/06, 60/08 i 38/09, u daljem tekstu: Zakon) 

te čl. 27. st. 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 
podnositelja prijedloga Đulijana Zulianija, dipl.ing. arh, na svojoj 10. sjednici, održanoj 

10. prosinca 2009, daje sljedeće 
 

 
 
 

MIŠLJENJE 
 
 

Da li činjenica obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja arhitekta, koju bi 
podnositelj prijedloga obavljao uz istodobno obavljanje poslova službenika u lokalnoj 
samoupravi, predstavlja situaciju sukoba interesa ne može se ocjenjivati prema Zakonu, 
budući da predlagatelj nije dužnosnik u smislu čl. 2. st. 1. i 2. Zakona, niti osoba koja 
obnaša javne dužnosti u smislu čl. 21. st. 3. Zakona. 
 
 
 
 

Obrazloženje 

 

Postupak davanja mišljenja pokrenut je na temelju prijedloga podnositelja, od 12. studenoga 

2009. 

 

Predlagatelj navodi da obavlja samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja arhitekta te 

namjerava sudjelovati u postupku prijma u službu za radno mjesto službenika lokalne 

samouprave – pročelnika odjela za urbanizam i komunalnu djelatnost općine. 

Pita da li smije nastaviti obavljati navedene poslove slobodnog zanimanja arhitekta te da li će 

u takvim okolnostima poslovni subjekt u kojem je zaposlena njegova supruga imati pravo 

sudjelovati u postupcima javne nabave koje provodi općina. 

 

U davanju mišljenja Povjerenstvo ističe sljedeće: 

Člankom 2. st. 1. i 2. te  čl. 21. st. 3. Zakona propisano je tko su dužnosnici i osobe koje 

obnašaju javne dužnosti, odnosno tko su obveznici - adresati Zakona. 

U konkretnom slučaju, pročelnik odjela za urbanizam i komunalnu djelatnost općine nije 

dužnosnik u smislu čl. 2. st. 1. i 2. Zakona, niti osoba koja obnaša javnu dužnost u smislu čl. 

21. st. 3. Zakona, već službenik u lokalnoj samoupravi u smislu čl. 2. st. 1. i 2. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj 86/08). 



Stoga o postojanju eventualnog sukoba interesa u konkretnom slučaju ne odlučuje 

Povjerenstvo, nego općinski načelnik, sukladno odredbama Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

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

 

 

 

                                                                          PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

                                                                                  Mate Kačan, dipl. iur., v.r. 


