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Broj: M-100/11  

Zagreb, 8. svibnja 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), u 

predmetu dužnosnika Srećka Papca, općinskog načelnika Općine Gradište, na 13. 

sjednici održanoj dana 8. svibnja 2013. godine, daje sljedeće:  

 

MIŠLJENJE 

 

I. Istovremeno obnašanje dužnosti općinskog načelnika Općine Gradište i 

javne dužnosti člana Općinskog povjerenstva za procjenu štete od 

elementarne nepogode (u daljnjem tekstu: Općinsko povjerenstvo) 

predstavlja povredu odredbe članka 13. stavka 1. ZSSI-a. 

 

II. Predsjednik i članovi Općinskog vijeća Općine Gradište, kao i osobe s 

registriranim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvom (u daljnjem 

tekstu: OPG) nisu dužnosnici u smislu ZSSI-a te nisu obvezni postupati 

sukladno odredbama navedenog Zakona. 

 

III. Članovi Općinskog vijeća Općine Gradište i vlasnici OPG-a na području 

Općine Gradište načelno mogu biti izabarni za članove Općinskog 

povjerenstva. 

 

IV. Situacija u kojoj je elementarnom nepogodom pogođena imovina u 

vlasništvu člana Općinskog vijeća Općine Gradište, odnosno vlasnika 

OPG-a na području Općine Gradište, koji je ujedno i član općinskog 

povjerenstva može utjecati, odnosno osnovano se može smatrati da utječe 

na nepristranost tog člana općinskog povjerenstva u obnašanju ove javne 

dužnosti. Uvažavanjem standarda sprječavanja sukoba interesa, 

Povjerenstvo upućuje člana općinskog povjerenstva koji se nalazi u 

opisanoj situaciji, da se izuzme  iz donošenja odluka koje se odnose na 

utvrđivanje štete na imovini u njegovom vlasništvu. 
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Obrazloženje 

 

Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je Srećko Papac, općinski 

načelnik Općine Gradište. U knjigama ulazne pošte zahtjev je evidentiran pod poslovnim 

brojem 711-U-2290-01-M-100/11, dana 19. listopada 2011. godine, povodom kojeg se vodi 

predmet broj M-100/11. 

 

Povjerenstvo u razdoblju od primitka gore navedenog zahtjeva za donošenjem 

mišljenja pa do stupanja na dužnost članova Povjerenstva koji su izabrani sukladno 

odredbama ZSSI-a odnosno do dana 11. veljače 2013. godine, nije djelovalo, stoga je 

Povjerenstvo zbog proteka roka iz čl. 6. st. 2. ZSSI-a, po stupanju na dužnost uputilo 

dužnosniku dana 28. veljače 2013. godine, poziv da se očituje da li ostaje kod podnesenog 

zahtjeva, te ga je uputilo da Povjerenstvo obavijesti o eventualnim promjenama koje su u 

međuvremenu mogle nastati a koje bi bile relevantne za donošenje pravilnog, zakonitog i 

meritornog mišljenja.  

 

Dopisom Klasa: 035-01/13-01/02, Ur.broj: 2212/06-04-13-1 od 23. travnja 2013. 

godine, zaprimljenim u knjigama ulazne pošte Povjerenstva pod brojem 711-U-709-M-100-

11/13, dana 26. travnja 2013. godine, Srećko Papac, općinski načelnik Općine Gradište  

očitovao se Povjerenstvu da ostaje kod podnesenog zahtjevu za davanjem mišljenja. 

 

Dužnosnik od Povjerenstva traži mišljenje da li općinski načelnik i predsjednik 

općinskog vijeća mogu biti imenovani u Povjerenstvo za procjenu štete od elementarne 

nepogode nastale na poljoprivrednim kulturama, za što se ne isplaćuje naknada,  te da li u to 

Povjerenstvo mogu biti imenovane osobe koje imaju registrirano obiteljsko poljoprivredno 

gospodarstvo ( u daljnjem tekstu: OPG). Dužnosnik navodi da gotovo svi mještani koji se 

bave poljoprivredom i žive u Općini Gradište imaju registriran OPG, te da je jedan od uvjeta 

za imenovanje člana općinskog povjerenstva da se član bavi poljoprivredom kako bi mogao 

što realnije procijeniti štetu od elementarne nepogode. 

 

Člankom 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“, broj 

73/97. i 174/04.) propisano je da postupak procjene štete organiziraju i provode državno, 

županijsko, gradsko i općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. 

Članove državnog povjerenstva imenuje Sabor Republike Hrvatske, a članove županijskog, 

općinskog i gradskog povjerenstva imenuje predstavničko tijelo odnosne županije, općine 

odnosno grada. Članovi povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine, a sredstva za rad 

povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske i u proračunima 

jedinica lokalne samouprave i uprave. Na temelju odredbi Zakona o zaštiti od elementarnih 

nepogoda iz kojih proizlazi da članove općinskog povjerenstva bira predstavničko tijelo 

općine, a sredstva za rad povjerenstava osiguravaju se u proračunu općine, Povjerenstvo 

zaključuje da članstvo u općinskom povjerenstvu predstavlja obnašanje javne dužnosti. 
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Člankom 13. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da za vrijeme obnašanja javne dužnosti 

na koju je izabran, odnosno imenovan dužnosnik ne smije obnašati drugu javnu dužnost, osim 

ako je zakonom drugačije propisano, stoga dužnosnik Srećko Papac, općinski načelnik Općine 

Gradište ne bi mogao istovremeno uz obnašanje navedene dužnosti obavljati javnu dužnost 

člana Povjerenstvo za procjenu štete od elementarne nepogode nastale na poljoprivrednim 

kulturama Općine Gradište. 

 

Povjerenstvo je izvršilo uvid u izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Srećka Papca 

koje je Povjerenstvo zaprimilo dana 26. svibnja 2011. godine pod brojem 711-U-1818-01-

PD/11. U navedenom izvješću, u Glavi III, „Podatci o drugim poslovima dužnosnika“, pod 

točkom točkom a) Poslovi koje je dužnosnik obavljao – u godini koja je prethodila godini 

početka mandata ili obavlja – tijekom obnašanja mandata u godini podnošenja izvješća o 

imovinskom stanju, dužnosnik je naveo da je od 2005. godine vlasnik OPG-a „Srećko Papac“,  

te da od samostalne poljoprivredne djelatnosti ostvaruje godišnje 50.000,00 kuna. 

 

Povjerenstvo ističe da je dužnosnik obvezan postupati sukladno članku 2. ZSSI-a, koji 

propisuje da obnašajući javne dužnosti dužnosnici ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad 

javnog interesa Sukob interesa opisuje 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 obavljanju javne dužnosti, kada se osnovano može smatrati da 

privatni interes dužnosnika utječe na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti ili 

kada privatni interes dužnosnika može utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju javne 

dužnosti. Člankom 5. ZSSI-a propisana su načela djelovanja dužnosnika odnosno načela 

obnašanja javne dužnosti, na temelju kojih u obnašanju javne dužnosti dužnosnici moraju 

postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano, čuvajući vlastitu vjerodostojnost 

i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana. 

 

Javnu dužnost dužnosnici ne smiju koristiti za osobni probitak ili probitak osobe koja 

je s njima povezana, a za obnašanje javne dužnosti, dužnosnici su osobno odgovorni prema 

tijelu ili građanima koji su ih imenovali ili izabrali. Gađani imaju pravo biti upoznati s 

ponašanjem dužnosnika kao javnih osoba, koje je u vezi s obnašanjem njihove javne dužnosti. 

 

U svrhu provođenja edukacije dužnosnika u pitanjima sukoba interesa Povjerenstvo 

tumači da se članovi Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode koji 

su ujedno i vlasnici OPG-a, u izvršavanju svojih dužnosti kao članova tijela koje utvrđuje 

štetu i procjenjuje visinu štete od elementarnih nepogoda, nalaze u situaciji u kojoj bi se 

opravdano moglo smatrati da njihovi privatni interesi utječu, odnosno mogu utjecati na 

nepristranost u obnašanju ove javne dužnosti.  

 

Članovi Općinskog vijeća Općine Gradište nisu dužnosnici u smislu ZSSI-a niti su to 

članovi Općinskog Povjerenstva, no i jedni i drugi obnašaju određenu javnu dužnost. 
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Povjerenstvo smatra da se svi obnašatelji javnih dužnosti u izvršavanju svojih 

zakonom propisanih ovlasti i nadležnosti, moraju pridržavati načela 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 obnašanju navedene javne dužnosti, članovi 

općinskog vijeća niti članovi općinskog povjerenstva, 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. Obnašanje ove javne dužnosti članovi općinskog vijeća ne 

smiju koristiti za svoj osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana.  

 

Člankom 33. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda propisano je da se sredstva za 

uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda osiguravaju iz državnog 

proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave, sredstava osiguravateljskih 

društava, sredstava trgovačkih društava, donacija i drugih izvora. Člankom 38. propisani su 

poslovi koje obavljaju povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda te je stavkom 

1. podstavkom 3. propisano da gradsko povjerenstvo utvrđuje štetu za područje grada te 

organizira i usklađuje njezinu procjenu, surađuje sa županijskim povjerenstvom, odnosno 

općinskim povjerenstvom, potvrđuje štetu, za čije otklanjanje, odnosno ublažavanje se 

odobravaju sredstva iz proračuna grada, državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne 

pomoći prema žurnom postupku, na temelju izvješća i mišljenja županijskog povjerenstva, 

daje podatke za proglašenje elementarne nepogode, županijskom povjerenstvu prijavljuje 

štetu prema redovitu postupku, za poglavarstvo grada i županijsko povjerenstvo izrađuje 

izvješća o štetama i utrošku sredstava pomoći. Točkom 4. propisano je da općinsko 

povjerenstvo obavlja sve poslove za područje općine koji su za gradsko povjerenstvo utvrđeni 

točkom 3. toga stavka. 

 

Člankom 87. stavkom 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 

59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08. i 25/12) propisano je da 

predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave samostalno ili na 

način utvrđen statutom obavlja nadzor nad izvršavanjem proračuna i njenim financijskim 

poslovanjem te svrsishodnom uporabom sredstava što se proračunom raspoređuju za pojedine 

namjene. 

 

Član općinskog vijeća načelno može biti član općinskog povjerenstva. Međutim, u 

situaciji u kojoj bi imovina člana općinskog vijeća, koji je ujedno i član općinskog povjerenstva 

pretrpjela štetu uzrokovanu elementarnom nepogodom, mogla bi dovesti u sumnju u nepristranost 

člana općinskog vijeća u obnašanju njegovih javnih dužnosti,  s obzirom da je općinsko vijeće 

tijelo koje donosi odluku o davanju pomoći za ublažavanje posljedica od elementarnih 

nepogoda iz proračuna te općine, a općinsko povjerenstvo utvrđuje štetu, za čije otklanjanje, 

odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz proračuna općine, te državnom povjerenstvu 

predlaže odobrenje žurne pomoći prema žurnom postupku.  
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U opisanoj situaciji, član općinskog vijeća, koji je ujedno i član općinskog 

povjerenstva u poziciji je usmjeravanja financijskih sredstava općine na zemljišta pogođena 

elementarnom nepogodom. Iz navedenih razloga članovi općinskog povjerenstva, koji su 

vlasnici poljoprivrednog zemljišta pogođenog elementarnom nepogodom ili su na bilo koji 

drugi način pretrpjeli štetu izazvanu elementarnom nepogodom, ne bi smjeli sudjelovati u 

postupku utvrđivanja štete i procjene visine štete na njihovom obiteljskom poljoprivrednom 

gospodarstvu. 

 

Kao primjeren način upravljanja opisanom situacijom, Povjerenstvo upućuje članove 

općinskog povjerenstva da se izuzmu od sudjelovanja u donošenju odluka koje se odnose na 

utvrđivanje štete i procjenu visine štete na njihovom obiteljskom poljoprivrednom 

gospodarstvu. 

 

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

akta. Mišljenje će se dostaviti dužnosniku Srećku Papcu putem pošte te će biti objavljeno na 

Internet stranici Povjerenstva.  

 

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA  

Dalija Orešković, dipl.iur. 


