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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 Vladimira Šišljagića, župana Osječko-baranjske županije, na 13. 

sjednici održanoj dana 8. svibnja 2013. godine, donijelo je sljedeći:  

 

 

ZAKLJUČAK 

 

Obustavlja se postupak donošenja mišljenja Povjerenstva. 

 

Obrazloženje 

 

Dužnosnik Vladimir Šišljagić, župan Osječko-baranjske županije, podnio je 

Povjerenstvu zahtjev za davanje mišljenja koji je u knjigama ulazne pošte zaveden pod 

poslovnim brojem 711-U-751-01-M-40/12 dana 14. kolovoza 2012.g. povodom kojeg se vodi 

predmet mišljenja M-40/12.  

 

Odredbom članka 3. stavka 1. podstavka 42. ZSSI-a propisano je da su župani i 

njihovi zamjenici dužnosnici u smislu navedenog zakona, stoga je i Vladimir Šišljagić kao 

dužnosnik ovlašten podnijeti zahtjev Povjerenstvu za donošenjem mišljenja da li je neko 

ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti u smislu članka 6. stavka 1. ZSSI-a. 

 

U zahtjevu za donošenjem mišljenja Povjerenstva dužnosnik u bitnom navodi da 

dužnost župana u Osječko-baranjskoj županiji obavlja profesionalno u punom radnom 

vremenu. Do stupanja na dužnost radio je kao kirurg i traumatolog u Klinici za kirurgiju KBC 

Osijek i istodobno je i predavač u nastavno-znanstvenom zvanju izvanrednog profesora na 

Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Osijeku za što ne prima naknadu. Promjenom u 

zakonodavstvu za obavljanje zdravstvene, znanstvene, edukacijske i istraživačke djelatnosti, 

preduvjet za znanstveno-istraživačku i edukacijsku djelatnost na Medicinskom fakultetu je i 

obavljanje poslova kirurga i traumatologa u kliničkom odjelu KBC Osijek u nepunom radnom 

vremenu od jedan sat dnevno. Slijedom navedenog, podnositelj traži mišljenje Povjerenstva 

da li obavljanje navedenog posla predstavlja povredu članka 13. ZSSI-a, odnosno traži da 

Povjerenstvo sukladno članku 13. stavku 2. ZSSI-a donese odluku da obavljanje navedenog 

posla ne utječe na zakonito obnašanje njegove javne dužnosti.  
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Pvjerenstvo 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 članka 6. stavka 2. ZSSI-a, po stupanju na dužnost uputilo dužnosniku, dana 28. 

veljače 2013.g., poziv da se očituje da li ostaje kod podnesenog zahtjeva uz uputu da 

Povjerenstvo obavijesti o eventualnim promjenama koje su u međuvremenu mogle nastati a 

koje bi bile relevantne za donošenje pravilnog, zakonitog i meritornog mišljenja.  

 

Povjerenstvo je dana 30. travnja 2013.g. zaprimilo dopis podnositelja Vladimira 

Šišljagića kojim je Povjerenstvo obaviješteno da traženo mišljenje Povjerenstva više nije 

potrebno. Navedeni dopis je u knjigama ulazne pošte zaveden pod poslovnim brojem 711-U-

735-M-40-12/13.  

 

Slijedom navedenog, Povjerenstvo je donijelo zaključak o obustavi postupka 

donošenja mišljenja. 

 

U svrhu provođenja edukacije dužnosnika u pitanjima sukoba interesa Povjerenstvo 

ukazuje da je člankom 13. stavkom 2. ZSSI-a propisano da dužnosnici koji profesionalno 

obnašaju javnu dužnost, za vrijeme njezina obnašanja ne mogu uz naknadu 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. Međutim, stavkom 3. istog članka propisano je da 

prethodno odobrenje Povjerenstva nije potrebno za obavljanje znanstvene, istraživačke i 

edukacijske djelatnosti. Pri tom se napominje da je navedene prihode dužnosnik dužan 

prijaviti Povjerenstvu, na način koji je propisan odredbama članaka 8. i 9. ZSSI-a. 

 

Na temelju navedenih odredbi, obavljanje poslova kirurga i traumatologa u kliničkom 

odjelu KBC Osijek u nepunom radnom vremenu od jedan sat dnevno, ne bi utjecalo na 

zakonito obnašanje javne dužnosti. 

 

Člankom 20. stavkom 3. ZSSI-a propisano je da obveze koje za dužnosnika proizlaze 

iz članka 8., i 9., počinju danom stupanja na dužnost i traju dvanaest mjeseci od dana 

prestanka obnašanja dužnosti.   

 

                                                            PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                            

Dalija Orešković, dipl.iur. 

 

 

 

 


