REPUBLIKA HRVATSKA
Povjerenstvo za odlučivanje
o sukobu interesa

Broj: M-104/13
Zagreb, 12. lipnja 2013.
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., u daljnjem tekstu: ZSSI), u predmetu dužnosnika
Mladena Rogića, zamjenika općinskog načelnika Općine Križ, na 17. sjednici održanoj
dana 12. lipnja 2013. godine, daje sljedeće:
MIŠLJENJE
I.

Mladen Rogić, zamjenik općinskog načelnika Općine Križ, može
istovremeno uz profesionalno obnašanje navedene javne dužnosti,
obavljati poslove tajnika DVD-a Donji Prnjavorec i tajnika Vatrogasne
zajednice Općine Križ, no nema pravo na primanje naknade za obavljanje
navedenih poslova.

II.

Ukazuje se dužnosniku Mladenu Rogiću, zamjeniku općinskog načelnika
Općine Križ na članak 89. stavak 2. podstavak 42. Zakona o lokalnim
izborima („Narodne novine“ broj 144/12) kojim je propisano da općinski
načelnici, gradonačelnici i župani te njihovi zamjenici za vrijeme
obnašanja ovih dužnosti ne mogu biti djelatnici ustanove ili druge
neprofitne pravne osobe kojoj je jedinica lokalne, odnosno područne
(regionalne) samouprave osnivač.

III.

Upućuje se dužnosnik Mladen Rogić, da od Ministarstva uprave zatraži
tumačenje da li istovremeno obnašanje dužnosti zamjenika općinskog
načelnika Općine Križ uz status tajnika DVD-a Donji Prnjavorec i tajnika
Vatrogasne zajednice Općine Križ, predstavlja obnašanje nespojivih
dužnosti u smislu članka 89. stavka 2. podstavka 42. Zakona o lokalnim
izborima.
Obrazloženje

Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je dužnosnik Mladen Rogića,
zamjenik općinskog načelnika Općine Križ. U knjigama ulazne pošte zahtjev je evidentiran
pod poslovnim brojem 711-U-1082-M-104/13, dana 11. lipnja 2013. godine, povodom kojeg
se vodi predmet broj M-104/13.
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Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 43. ZSSI-a, propisano je da su gradonačelnici,
općinski načelnici i njihovi zamjenici dužnosnici u smislu navedenog zakona. Člankom 6.
stavkom 1. i stavkom 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 dati obrazloženo mišljenje u roku od 15 dana od dana
primitka zahtjeva.
U zahtjevu dužnosnik navodi da je 2. lipnja 2013. godine izabran za zamjenika
općinskog načelnika Općine Križ, te da je do izbora kao volonter obavljao dužnost tajnika
Vatrogasne zajednice Općine Križ i dužnost tajnika DVD-a Donji Prnjavorac. Od
Povjerenstva traži mišljenje može li nastaviti obavljati navedene dužnosti.
Člankom 13. stavkom 2. ZSSI-a propisano je da dužnosnici koji profesionalno
obnašaju javnu dužnost za vrijeme njezina obnašanja ne mogu uz nakandu ili radi ostvarivanja
prihoda obavljati druge poslove u smislu redovitog i stalnog zanimanja osim ako
Povjerenstvo, na prethodni zahtjev dužnosnika utvrdi da predmetni poslovi ne utječu na
zakonito obnašanje javne dužnosti.
Povjerenstvo je izvršilo uvid u izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Mladena
Rogića koje je dužnosnik podnio Povjerenstvu povodom početka obnašanja dužnosti
zamjenika općinskog načelnika Općine Križ, a koje je zaprimljeno dana 4. srpnja 2013.
godine pod brojem: 711-U-2297-PD/13I. U navedenom izvješću, u Glavi I. „Podatci o
dužnosniku“ dužnosnik je naveo da dužnost zamjenika općinskog načelnika obavlja
profesionalno.
Na temelju članka 13. stavka 2. ZSSI-a, dužnosnik Mladen Rogić, zamjenik općinskog
načelnika Općine Križ, može istovremeno uz profesionalno obnašanje navedene dužnosti, bez
ostvarivanja prihoda odnosno bez naknade obavljati posao tajnika DVD-a Donji Prnjavorec,
kao posao i tajnika Vatrogasne zajednice Općine Križ.
Člankom 89. stavkom 2. Zakona o lokalnim izborima propisane su nespojive dužnosti
općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenikea. Podstavkom 42. istog
članka propisano je da općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njihovi zamjenici za vrijeme
obnašanja dužnosti ne mogu biti ravnatelji i djelatnici te članovi upravnog vijeća ustanove ili
druge neprofitne pravne osobe kojoj je jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne)
samouprave osnivač.
Člankom 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj: 106/99., 117/01., 36/02.,
96/03., 139/04., 174/04., 38/09.) propisano je da su dobrovoljna vatrogasna društva i
vatrogasne zajednice stručne i humanitarne organizacije koje obavljaju vatrogasnu djelatnost.
Nadalje, vatrogasna djelatnost je navedenim zakonom definirana kao djelatnost od interesa za
Republiku Hrvatsku. Člankom 6. istog Zakona propisano je da se dobrovoljna vatrogasna
društva i vatrogasne zajednice osnivaju, djeluju i prestaju s djelovanjem sukladno odredbama
zakona koji ureduje osnivanje i djelovanje udruga.
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Stoga Povjerenstvo zaključuje da se dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne
zajednice osnivaju kao neprofitne udruge, bez obzira što mogu osim vatrogasne djelatnosti
obavljati gospodarske i društvene djelatnosti.
Člankom 2. stavkom 2. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 88/01. i 11/02.)
propisano je da udruga stječe svojstvo pravne osobe danom upisa u registar udruga te su DVD
Donji Prnjavorec i Vatrogasna zajednica Općine Križ upisom u registar udruga stekli pravnu
osobnost. Uvidom u Registar udruga Ministarstva uprave Republike Hrvatske Povjerenstvo je
utvrdilo da je u registar, pod registarskim brojem: 01000069, upisana VATROGASNA
ZAJEDNICA OPĆINE KRIŽ, OIB: 89173725102 Uvidom u Registar udruga Ministarstva
uprave Republike Hrvatske Povjerenstvo je utvrdilo da je u registar, pod registarskim brojem:
01000280, upisano DVD DONJI PRNJAVOREC, OIB: 24185251612.
Iz podataka dostupnih iz Registra udruga Ministarstva uprave ne proizlazi tko je
osnivač navedenih udruga.
Za tumačenje nespojivosti dužnosti u smislu članka 89. Zakona o lokalnim izborima,
nadležno je Ministarstvo uprave te se upućuje dužnosnik da od Ministarstva uprave zatraži
tumačenje da li volontersko obavljanje poslova tajnika DVD-a Donji Prnjavorac i tajnika
Vatrogasne zajednice Općine Križ, predstavlja obavljanje nespojivih dužnosti u smislu članka 89.
stavka 2. podstavka 42. Zakona o lokalnim izborima.

Slijedom navedenog Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga
akta. Ovo mišljenje dostavit će se dužnosniku Mladenu Rogiću putem dostavljene e-mail
adrese te se time smatra da je dostava mišljenja uredno izvršena. Mišljenje će biti objavljeno
na Internet stranici Povjerenstva.

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl.iur.
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