
 

 

 

 

Urbroj: 711-I-213-01-M-57/11. 

Zagreb, 03. listopada 2011.g. 

  

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu; Povjerenstvo), 
sukladno odredbi čl. 30. st.1. al.2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, 
broj 26/11, u daljem  tekstu: Zakon) te članku 27. st.1. i st.2 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 Ivanke Berislavić, savjetnice za 
poduzetništvo upravnog odjela za gospodarstvo i financije Krapinsko-zagorske 
županije,  na svojoj 27. sjednici, održanoj 29. rujna 2011.g., donijelo je sljedeće:  

 

                                                             MIŠLJENJE  

1.Dužnosnik Anđelko Ferek-Jambrek, zamjenik župana Krapinsko-zagorske županije, 
može sudjelovati na javnom natječaju kao podnositelj prijave za subvenciju korištenja 
obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba na području Krapinsko-zagorske 
županije, pod uvjetom, da se prethodnom izričitom pismenom izjavom izuzme iz svake 
radnji odlučivanja i odabira predmetnih prijava. 

 

2.Pravo na subvenciju u dotičnom postupku dužnosnik može steći jedino ako broj 
prispjelih i pravovaljanih prijava, na temelju kojih sudionici stječu pravo na subvencije 
bude 100 ili manji. 

 

 

                                                             Obrazloženje  

 

Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem zahtjeva Ivanke Berislavić, savjetnice za 
poduzetništvo upravnog odjela za gospodarstvo i financije Krapinsko- zagorske županije, od 
13. lipnja 2011.godine. 

U zahtjevu za davanje mišljenja gĎa. Berislavić navodi kako Krapinsko-zagorska županija 
provodi u 2011.g. projekt poticanja korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba na 
području županije. Temeljem istog programa raspisuje se javni natječaj za javno prikupljanje 
prijava za neposredno sudjelovanje Krapinsko-zagorske županije u sufinanciranju korištenja 
obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba gdje se kućanstvima sufinancira odreĎeni 
postotak troškova ugradnje sustava obnovljivih izvora energije, tipa solarnih kolektora i sl. U 
2011.g. planira se provedbom natječaja obuhvatiti 100 kućanstava. Obzirom, da provoĎenje 
samog  postupka natječaja, temeljem donesenog Pravilnika, provodi Povjerenstvo za pregled 
i odabir kućanstava koja će se sufinancirati po navedenom programu, a predsjednik istoga je 
g. AnĎelko Ferek Jambrek, ujedno i zamjenik župana, podnositeljicu zanima može li 
zamjenik župana takoĎer sudjelovati na natječaju kao podnositelj prijave za subvenciju. 



 

Sukob interesa, sukladno čl. 1. st. 2. Zakona, predstavlja „situaciju u kojoj su privatni interesi 
dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom, kad privatni interes utječe na njegovu 
nepristranost, može utjecati ili se osnovano može smatrati da utječe na nepristranost 
dužnosnika u obavljanju javne dužnosti.“, a vezano uz načelo iz čl. 5. st.3. Zakona da 
„dužnosnici ne smiju koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s 
njima povezana.“ 

Člankom 7. st.1. toč. b. propisano je da je dužnosnicima zabranjeno ostvariti ili dobiti pravo u 
slučaju da se krši načelo jednakosti pred zakonom, a toč. i. istog stavka da je dužnosniku 
zabranjeno na koji drugi način koristiti položaj dužnosnika utjecanjem na odluku 
zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti kako bi postigao osobni probitak ili probitak 
povezane osobe, neku povlasticu ili pravo, sklopio pravni posao ili na drugi način interesno 
pogodovao sebi ili drugoj povezanoj osobi. 

Dužnosnik AnĎelko Ferek-Jambrek, zamjenik župana Krapinsko zagorske županije, može se 
po istim uvjetima, kao i svi ostali graĎani, javiti na predmetni javni natječaj za subvenciju 
korištenja obnovljivih izvora energije, ali da se ne bi ostvarilo zabranjeno djelovanje iz čl. 7. 
st.1. toč. b. i toč. i. kao i da se ne prekrši opća odredba o sukobu interesa iz čl.1. st.2. 
Zakona, dužnosnik mora biti izuzet iz svih radnji u postupku odlučivanja i odabira prijava.  

Naime, činjenica da ista osoba sudjeluje u postupku s jedne strane kao graĎanin, podnositelj 
prijave za predmetni natječaj, a s druge strane kao dužnosnik i predsjednik Povjerenstva za 
pregled i odabir kućanstava, koji dakle odlučuje, meĎu ostalim, i o svojoj prijavi, mogla bi 
dovesti do situacije sukoba interesa, odnosno utjecanja dužnosnikovog privatnog interesa,  
na obavljanje njegove javne dužnosti. 

Ispunivši gore navedene uvjete, dakle, držeći se načela jednakosti i općih odredbi o sukobu 
interesa, imenovani dužnosnik može ostvariti pravo na subvenciju u dotičnom postupku 
jedino ako broj prispjelih i pravovaljanih prijava, na temelju kojih sudionici stječu pravo na 
subvencije bude 100 ili manji. Naime, ukoliko broj prispjelih prijava za subvenciju korištenja 
obnovljivih izvora energije bude 100 ili više, te sve prijave budu pravovaljane, dužnosnik ne 
može ostvariti pravo na subvenciju jer bi se time mogao naći u situaciji sukoba interesa 
iskoristivši javnu dužnost za osobni probitak, a na štetu onih koji na isti način zadovoljavaju 
kriterije ali radi broja odobrenih subvencija iste nisu dobili. 

 
U skladu s navedenim, Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga akta. 
 
 
 
                                                                                           PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

                                                                                                  Mate Kačan, dipl.iur, v.r. 

 

 


