
 

 

 

 

Broj: I-27-PSI-M-59-09/10 

Zagreb, 22. veljače 2010. g. 

 

                   Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu; 

Povjerenstvo), sukladno čl. 5. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih 

dužnosti  (Narodne novine, broj 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08 i 38/09 u daljnjem 

tekstu: Zakon) te članka 27. st. 2. Pravilnika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o 

unutarnjem ustroju i postupku (Narodne novine, broj 86/05 i 123/09, u daljnjem tekstu: 

Pravilnik) u predmetu Zdravka Markovića, pročelnika jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Rasinja,  na svojoj 11. sjednici, održanoj 17. veljače 2010.g., donijelo je sljedeće:  

 

                                                             MIŠLJENJE                      

                   Članovi općinskog vijeća, mogu sudjelovati u postupku dobivanja u zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, ali u potpunosti trebaju biti 
izuzeti iz svake radnje postupka. 

                                                             Obrazloženje  

                    Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem prijedloga imenovanoga                 

od 21. studenoga  2009.g.  

                    Podnositelji prijedloga navodi kako su  nekolicina članova općinskog vijeća 

općine Rasinja, već drugi vijećnički dobili u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu 

Republike Hrvatske, a kojim raspolaže općina Rasinja. Stoga, g. Marković traži mišljenje 

Povjerenstva može li se članovima općinskog vijeća i njihovim obiteljima dodijeliti u zakup 

navedeno zemljište, moraju  li se članovi općinskog vijeća koji su direktno zainteresirani za 

dodjelu zemljišta izuzeti od glasovanja prilikom donošenja odluke o zakupu poljoprivrednog 

zemljišta te mogu li isti glasovati o cijeni zakupa zemljišta. 

                    Člankom 2. propisano je tko su dužnosnici u smislu Zakona. 

                    Člankom 21. st.3. Zakona propisano je da se odredbe čl. 3.-6., 8.-11. i 14. Zakona 

na odgovarajući način primjenjuju na sve osobe koje obnašaju javne dužnosti. 

                    Prema odredbi čl. 1. st. 2. Zakona, sukob interesa je situacija u kojoj su privatni 

interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može 



utjecati na nepristranost dužnosnika u obavljanju javne dužnosti. U skladu s odredbom čl. 3. 

st. 3. Zakona, dužnosnici ne smiju koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe 

koja je s njima povezana. 

                  Nadalje, gore opisano djelovanje dužnosnika predstavljalo bi i zabranjeno 

djelovanje dužnosnika, navedeno u čl. 6. toč. i) Zakona, kojim bi članovi općinskih vijeća, 

sudjelujući u postupku davanja u zakup poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske ( s jedne strane obnašajući poslove dužnosnika, a s druge u svojstvu podnositelja 

zahtjeva ) mogli utjecati na donošenje odluke o zakupu spornih zemljišta kao i na utvrđivanje 

cijene zakupa. 

                  Čl. 32. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano je da se poljoprivredno 

zemljište u vlasništvu države prodaje ili daje u zakup javnim natječajem koji se objavljuje 

putem javnih glasila i na oglasnoj ploči općine ili grada, a odluku o raspisivanju javnog 

natječaja kao i odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi općinsko, odnosno gradsko 

vijeće, odnosno skupština Grada Zagreba na čijem se području zemljište nalazi, uz suglasnost 

Ministarstva. 

                  Dakle, pojedinci, koje su ujedno i članovi općinskog vijeća, mogu sudjelovati u 

postupku dobivanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, ali s 

obzirom da općinsko vijeće donosi odluku o raspisivanju javnog natječaja i odluku o izboru 

najpovoljnije ponude, trebaju biti u potpunosti izuzeti iz svake radnje postupka. Povjerenu 

javnu dužnost, dužnosnik ne smije koristiti za svoj osobni probitak, pa stoga ukoliko su 

članovi općinskog vijeća ( kao i s njima povezane osobe ) dobili u zakup poljoprivredno 

zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, a da nisu bili izuzeti iz svake radnje i odlučivanja 

u postupku donošenja odluke kao i u postupku utvrđivanja cijene zakupa, takva situacija 

predstavljala bi situaciju sukoba interesa.  

                  U skladu s gore navedenim, Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u 

izreci ovoga akta. 

 

 

                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

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

 

 


