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Broj: M-335 /13  

Zagreb, 10. prosinca 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. – pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu: 

ZSSI), na upit Srđana Maksića, člana Općinskog vijeća Općine Trpinja, na 34. sjednici 

održanoj dana 10. prosinca 2013.g., daje sljedeće:  

 

OČITOVANJE 

 

Članovi općinskog vijeća nisu dužnosnici u smislu ZSSI-a, stoga Povjerenstvo nije 

nadležno utvrđivati sukob interesa članova općinskog vijeća, te na postavljeni upit može 

dati samo načelno tumačenje sukoba interesa u svrhu provođenja edukacije u pitanjima 

sukoba interesa.  

 

U obnašanju dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Trpinja, Srđan Maksić se može 

naći u potencijalnom sukobu interesa, zbog istovremenog obavljanja funkcije 

predsjednika udruge koja je u sporu s Općinom Trpinja. 

 

Uvažavanjem načela obnašanja javnih dužnosti te standarda osobne odgovornosti i 

zaštite javnog interesa u situaciji kada je on u suprotnosti s privatnim interesom,  

Povjerenstvo smatra da bi se Srđan Maksić trebao izuzeti od svakog sudjelovanja u 

donošenju odluka općinskog vijeća koje bi se mogle odnositi na predmet spora, te da bi 

ovlast zastupanja udruge u svim pitanjima koja se odnose na predmet spora s Općinom 

Trpinja, trebao prenijeti na drugu osobu. 

 

Obrazloženje 

 

Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je Srđan Maksić, član Općinskog 

vijeća Općine Trpinj. U knjigama ulazne pošte zahtjev je evidentiran pod poslovnim brojem 

711-U-4552-M-335/13, dana 2. prosinca 2013.g., povodom kojeg se vodi predmet broj M-

335/13. 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. 
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Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je član općinskog vijeća, koja 

dužnost nije obuhvaćena pojmom dužnosnika u smislu članka 3. ZSSI-a,  no postavljeni upit u 

svezi je s načelima obnašanja javnih dužnosti, stoga na podneseni zahtjev u svrhu učinkovitog 

sprječavanja sukoba interesa i provođenja edukacije u pitanjima sukoba interesa, Povjerenstvo 

daje obrazloženo očitovanje. 

 

Podnositelj zahtjeva navodi da je predsjednik i zakonski zastupnik udruge koja je 

tužila Općinu Trpinja, u kojoj podnositelj zahtjeva obnaša javnu dužnost člana predstavničkog 

tijela. Od Povjerenstvu traži mišljenje da li se nalazi u sukobu interesa i da li tijekom suđenja 

može obnašati dužnosti i u tijelima udruge kao tužitelja i u tijelima Općine Trpinja kao 

tuženika. 

 

Povjerenstvo smatra da su članovi općinskog vijeća, iako nisu obuhvaćeni pojmom 

dužnosnika u smislu članka 3. ZSSI-a, također obnašatelji određene javne dužnosti, te da su 

stoga dužni u izvršavanju svojih zakonom propisanih ovlasti i nadležnosti, poštivati određena 

etička načela i pravila obnašanja javnih dužnosti, pa tako i pravila čija je svrha sprječavanje 

sukoba interesa, neovisno o tome što ih na to ne obvezuju izričite zakonske odredbe. U tom 

smislu, u obnašanju javne dužnosti, članovi općinskog vijeća ne smiju svoje privatne interese 

stavljati iznad javnog, te su u izvršavanju svojih ovlasti dužni postupati savjesno, odgovorno i 

nepristrano, u cilju očuvanja vlastite vjerodostojnosti i dostojanstva povjerene im dužnosti, 

kao i očuvanja povjerenja građana u tijela javne vlasti.  

 

Sukob interesa definira se kao situacija u kojoj su privatni interesi dužnosnika u 

suprotnosti s javnim interesom, a posebice kada privatni interes dužnosnika utječe na njegovu 

nepristranost u obnašanju javne dužnosti ili se opravdano može smatrati da privatni interes 

dužnosnika utječe ili može utjecati na njegovu nepristranost a u obnašanju javne dužnosti. 

 

U konkretnoj situaciji, privatni interes Srđana Maksića proizlazi iz obavljanja funkcije 

predsjednika odnosno iz članstva u udruzi koja je tužila Općinu Trpinja u kojoj Srđan Maksić 

ujedno obnaša dužnost člana Općinskog vijeća. Istovremeno obavljanje određenih funkcija  u 

tijelima udruge ili članstvo u udruzi uz obnašanje javne dužnosti u tijelu Općine Trpinja u 

situaciji kada su ta udruga i Općina Trpinja u sporu, predstavlja situaciju u kojoj interesi 

udruge čiji je podnositelj zahtjeva predsjednik mogu utjecati na nepristranost u obnašanju 

javne dužnosti člana predstavničkog tijela, te se Srđan Maksić kao član predstavničkog tijela 

može naći u konfliktnoj poziciji odlučivanja. 

 

Jedan od načina upravljanja opisanom situacijom potencijalnog sukoba interesa u cilju 

sprječavanja sukoba privatnih i javnih interesa je izuzimanje Srđana Maksića iz svih 

postupaka donošenja odluka predstavničkog tijela Općine Trpinja koje utječu ili bi mogle 

utjecati na ishod spora, te općenito na prava i obveze udruge čiji je on predsjednik ili član.  
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Ujedno je preporuka Povjerenstva da Srđan Maksić ovlast zastupanja udruge u svim 

pitanjima koja se odnose na predmet spora, prenese na drugu osobu. 

 

U svrhu jačanja transparentnosti u obanjašu javnih dužnosti, kao i očuvanja vlastitog 

integriteta, Srđan Maksić kao član predstavničkog tijela Općine Trpinja trebao bi na opisane 

okolnosti zbog kojih se nalazi u situaciji sukoba interesa ukazati kako Općinskom vijeću 

Općine Trpinja tako i općinskom načelniku. 

 

Slijedom navedenog Povjerenstvo je dalo očitovanje kako je navedeno u izreci ovoga 

akta. Očitovanje će se dostaviti Srđanu Maksiću putem dostavljene e-mail adrese, te se time 

smatra da je dostava ovog očitovanja uredno izvršena. Očitovanje će biti objavljeno na 

Internet stranici Povjerenstva.  

 

 

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA 

Dalija Orešković, dipl.iur. 

 

 

 

 

 

 

 

 


