
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi 
( „ Narodne novine ¨ broj 33/01 do 19/13 –pročišćeni tekst ) i članka 70.Statuta 
Općine Promina ( „ Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije ¨broj 10/09 , 
09/10 , 05/11 , 03/13 i 08/13 ) načelnik Općine Promina dana 19.veljače 2014 
godine, donosi 
 

ODLUKU 
o sprječavanju sukoba interesa 

 
 

članak 1. 
Ovom odlukom sukladno važećim zakonskim propisima uređuju se mjere i 
postupci radi sprječavanja sukoba interesa službenika i namještenika u 
upravnom tijelu Općine Promina. 
 

članak 2. 
Načelnik je dužan izuzeti pročelnika a pročelnik službenike i namještenike od 
postupanja i odlučivanja u upravnoj stvari u kojoj sudjeluju kao stranka , 
suovlaštenik odnosno suobveznik , svjedok , vještak ili osoba ovlaštena za 
zastupanje sa službenikom ili namještenikom srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u 
pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, bračni drug ili srodnik po tazbini do drugog 
stupnja i po prestanku braka, ukoliko je službenik ili namještenik sa strankom ili 
osobom ovlaštenom za zastupanje u odnosu skrbnika, posvojitelja ili 
posvojenika te ukoliko je službenik ili namještenik sudjelovao u 
prvostupanjskom postupku. 
                                            

Članak 3. 
Načelnik mora izuzeti pročelnika a pročelnik službenika i namještenika od 
donošenja odluka koje utječu na financijski ili drugi interes : 
-njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, djeteta ili roditelja 
-fizičkih odnosno pravnih osoba s kojima ostvaruje ili je ostvarivao službene ili 
 poslovne kontakte u posljednje dvije godine. 
--fizičkih odnosno pravnih osoba koje su u posljednjih pet osoba financirale  
  njegovu kampanju 
-udruga i pravnih osoba u kojoj je na mjestu predsjednika, upravitelja ili člana  
  upravnog odbora 
--fizičke ili pravne osobe čiji je predstavnik, zakonski zastupnik ili stečajni  
   upravitelj 
-fizičke ili pravne osobe s kojima je ili namještenik, njegov bračni drug ili 
 Izvanbračni drug, dijete ili roditelj u sporu ili je njegov dužnik 



-fizičke ili pravne osobe u kojima je službenik ili namještenik radio u zadnje  
  dvije godine prije prijema u službu. 
 

članak 4. 
Službenik i namještenik su dužni bez odgode izvijestiti pročelnika a pročelnik 
načelnika o okolnostima iz članka 2.i 3. ove odluke. 
 

članak 5. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Službenom vjesniku 
šibensko-kninske županije ¸ 
Ova odluka objavit će se i na web stranici i oglasnoj ploči Općine Promina. 
 
 
Klasa : 023-03/14-01/1 
Ur.Br : 2182/09-14-01 
Oklaj, 19.veljače 2014 god. 
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