
 
 
 
 
 
 
 
Urbroj: 711-I-40-01-SI/11 
 
Zagreb, 8. veljače 2011. 
 
 
 
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), sukladno 
odredbi čl. 17. st. 3. 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. 41. st.1. toč. 6.  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 Kaže Kolanovića, zamjenika općinskog načelnika 

Općine Privlaka, na svojoj 21. sjednici, održanoj 2. veljače 2011, donijelo je sljedeću 
 
 
 

ODLUKU 

 

1.Utvrđuje se da je dužnosnik Kažo Kolanović, zamjenik općinskog načelnika Općine 

Privlaka, prekršio odredbu čl. 9. st. 1. i 2. Zakona.  

2.Dužnosniku iz toč. 1. izreke ove odluke izriče se sankcija obustave isplate neto 

mjesečne plaće dužnosnika u visini od 10.000,00 kn.  

 

 

 
Obrazloženje 

 
Postupak odlučivanja o sukobu interesa pokrenut je po službenoj dužnosti. 
 
Sukladno obvezama Povjerenstva u vođenju registra izvješća o imovnom stanju dužnosnika 
(imovinske kartice), a nakon izvršenog uvida u „imovinsku karticu“ dužnosnika, Povjerenstvo 
je utvrdilo kako je u obrascu „imovinske kartice“, koju je Povjerenstvo zaprimilo dana 30. 
listopada 2009, a koja se odnosi na obnašanje dužnosti u aktualnom mandatu, u rubrici 
„I.PODATCI O DUŽNOSNIKU“, navedeno da dužnosnik obnaša dužnost volonterski, uz 
iznos mjesečne naknade u visini od 3.000,00 kn. 
U rubrici „II.DRUGA DUŽNOST“, navedeno je da dužnosnik obavlja poslove predsjednika 
Vatrogasne zajednice Zadarske županije profesionalno, uz iznos mjesečne plaće u visini od 
9.950,00 kn neto. 
U rubrici „III.PODATCI O DRUGIM POSLOVIMA DUŽNOSNIKA“, navedeno je da 
dužnosnik u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zadar obavlja poslove člana postrojbe, uz naplatu 
neto primitaka u iznosu od  12.000,00 kn godišnje. 
Budući da je člankom. 9. st. 2. Zakona propisano da, iznimno, dužnosnici koji javnu dužnost 
obnašaju volonterski i ne primaju plaću za obnašanje te javne dužnosti, imaju pravo na 



naknadu za obnašanje te javne dužnosti, do visine razlike između plaće koju ostvaruju na 
svojem radnom mjestu i plaće koju bi ostvarivali da tu javnu dužnost obnašaju profesionalno, 
dužnosniku je, sukladno čl. 18. st. 3. Zakona, upućen zahtjev da Povjerenstvo  izvijesti jesu li 
gore navedeni podatci točni te, ako podaci više ne odgovaraju činjeničnom stanju, da o 
sadašnjem stanju bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana primitaka pismena 
dostavite odgovarajuće pismene dokaze. 
Povjerenstvo je dužnosniku također uputilo zahtjev da Povjerenstvo izvijesti kolika bi 
dužnosniku bila visina plaće da dužnost zamjenika općinskog načelnika  obnaša profesionalno 
te zahtjev za dostavu, u vezi s time, odgovarajućeg akta Općine, uz pojašnjenje o tome, koja 
je pravna osnova (akt) na temelju kojega dužnosnik prima naknadu kao član Javne vatrogasne 
postrojbe. 
 
Budući da se dužnosnik nije u utvrđenom roku očitovao o zahtjevu Povjerenstva, donesena je 
odluka kako je navedeno u izreci ovoga akta. 
 
Prema konkretnim okolnostima slučaja, Povjerenstvo smatra primjerenim dužnosniku izreći, 
sukladno čl. 19. st. 2. Zakona sankciju, kako je navedeno u dispozitivu odluke pod 2. 
 
 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 
 
Protiv ove odluke dužnosnik može, sukladno čl. 19. st. 11. Zakona, u roku od 30 dana od dana 
dostave izrečene sankcije, uputiti zahtjev za zaštitu Ustavom zajamčenih prava i slobode 
čovjeka i građanina Upravnom sudu Republike Hrvatske. 
Zahtjev Upravnom sudu Republike Hrvatske ne odgađa izvršenje odluke Povjerenstva. 
 
 
 
 
 
                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 
 
                                                                              Mate  Kačan, dipl. iur., v.r. 
 
 
 

 
 
 
  
 


