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Zagreb, 20. lipnja 2013. 

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na 

temelju članka 39. stavka 1. 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 Ante Klepića, zamjenika općinskog načelnika Općine Lećevica u 

mandatu  2010. -2013. na 18. sjednici, održanoj 20. lipnja 2013, donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

I. Istovremeno obnašanje dužnosti zamjenika općinskog načelnika Općine 

Lećevica i obavljanjem funkcije člana uprave odnosno direktora trgovačkog 

društva Jasenik d.o.o., predstavlja povredu članka 14. stavka 1. ZSSI-a. 

 

II. Za povredu ZSSI-a, opisanu pod točkom I. ove izreke, dužnosniku Anti 

Klepiću izriče se sankcija iz članka 42. stavak 1. podstavak 2. ZSSI-a, 

obustava isplate dijela neto mjesečne plaće u iznosu od 5.000,00 kuna koja će 

trajati dva mjeseca, i izvršit će se u dva jednaka mjesečna obroka. 

Obrazloženje 

Povjerenstvo je na 5. sjednici održanoj 06. ožujka 2013.g., na temelju vlastitih 

saznanja o mogućoj povredi ZSSI-a pokrenulo postupak za odlučivanje o sukobu interesa 

protiv dužnosnika Ante Klepića, zamjenika općinskog načelnika Općine Lećevica u mandatu 

2010.-2013. zbog okolnosti što je istovremeno uz obnašanje dužnosti zamjenika općinskog 

načelnika ujedno obavljao funkciju člana uprave - direktora trgovačkog društva Jasenik d.d.  

 

Na odluku Povjerenstva o pokretanju postupka radi utvrđivanja sukoba interesa 

dužnosnik Ante Klepić, dostavio je pisano očitovanje u zakonom propisanom roku. 

 

U očitovanju, dužnosnik navodi da je od 11. srpnja 2010. godine kada je objavljena 

Odluka o objavi rezultata prijevremenih izbora za načelnika Općine Lećevica, pa sve do 20. 

siječnja 2011. godine kada je skupština trgovačkog društva Jasenik d.o.o., Lećevica donijela 

odluku o njegovom opozivu kao člana uprave-direktora društva, dužnost direktora obavljao 

kao volonter, bez primanja naknade, odnosno plaće. 
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Dužnosnik nadalje navodi da je bio svjestan da obavljanje funkcije direktora uz 

obnašanje javne dužnosti zamjenika općinskog načelnika Općine Lećevica nije bilo u skladu 

sa odredbama ZSSI-a, međutim isto opravdava molbom općinskog načelnika Općine 

Lećevica, koji je ujedno predsjednik skupštine trgovačkog društva Jasenik d.o.o., po položaju, 

da nastavi vršiti funkciju direktora navedenog trgovačko društva dok se pronađe druga osoba 

koja bi preuzela upravljanje. Kao jedan od razloga za nastavak vršenja funkcije direktora 

trgovačkog društva dužnosnik navodi i okolnost da bi novo upošljavanje iziskivalo izdvajanje 

povećanih novčanih sredstava za isplatu plaće novoizabranom direktoru, iz ionako malih 

proračunskih sredstava koje Općina Lećevica izdvaja za plaćanje poslova koji su odlukom 

općinskog vijeća povjereni trgovačkom društvu Jasenik d.o.o.  

U očitovanju dužnosnik ističe i da je došao do saznanja da je moguće istodobno uz 

obnašanje dužnosti zamjenika općinskog načelnika obavljati funkciju direktora pod uvjetom 

da je trgovačko društvo u kojem obavlja funkciju direktora proglašeno pravnom osobom od 

posebnog interesa za općinu u kojoj obnaša javnu dužnost te ako za obavljanje funkcije 

direktora ne prima naknada.  Uz navedeno, dužnosnik navodi da je na Internetu pronašao 

primjer u kojem je direktor trgovačkog društva u vlasništvu županije ujedno i općinski 

načelnik, što je bilo potvrđeno od nadležnih institucija, pa dužnosnik obrazlaže se i on 

rukovodio navedenim primjerom. 

Kao bitno dužnosnik naglašava da su on kao direktor i općinski načelnik Općine 

Lećevica kao predsjednik skupštine trgovačkog društva Jasenik d.o.o. postupali s pažnjom 

dobrog gospodarstvenika, te da je poslovanje trgovačkog društva bilo transparentno, i da kao 

direktor nije donio niti jednu odluku koja bi bila štetna za predmetno trgovačko društvo.  

U odnosu na odluku o razrješenju dužnosti direktora, te o imenovanju novog direktora 

trgovačko društva koju je skupština donijela dana 20. siječnja 2011. godine, dužnosnik navodi 

da je, uvidjevši da predsjednik skupštine navedenu odluku nije proveo, usmeno tražio da ga se 

razrješi dužnosti člana uprave odnosno da se provede već donesena odluka o razrješenju. 

Dužnosnik navodi da je dobio odgovor da se predmetno trgovačko društvo dokapitalizira te da 

će se radi ušteda zajedno provesti njegovo razrješenje i dokapitalizacija. Svjestan da se nalazi 

u sitauciji sukoba interesa dužnosnik je dana 27. svibnja 2011., te ponovno 21. studenoga 

2011. godine slao požurnice kojima je tražio da se provede odluka skupštine trgovačkog 

društva o njegovom razrješenju s funkcije direktora, što je konačno i učinjeno dana 23. 

prosinca 2011. godine. 

Zaključno dužnosnik još jednom ističe da je u vremenskom razdoblju u kojem je 

istodobno obnašao dužnost zamjenika načelnika Općine Lećevica uz obavljanje funkcije 

direktora trgovačkog društva Jasenik d.o.o., dužnost zamjenika općinskog načelnika obnašao 

profesionalno, te od navedenog trgovačkog društva nije primao plaću, ni drugu nakandu. 

Uz očitovanje dužnosnik je priložio Odluku o objavi rezultata prijevremenih izbora za 

općinskog načelnika Općine Lećevica, zahtjev za razrješenjem s funkcije direktora 

trgovačkog društva Jasenik d.o.o., Odluku Skupštine trgovačkog društva Jasenik d.o.o., o 
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razrješenju i o imenovnju direktora tog trgovačkog društva, Zapisnik sa 7. Skupštine 

trgovačkog društva Jasenik d.o.o., požurnice na zahtjev za razrješenjem s funkcije člana 

uprave – direktora društva od 27. svibnja 2011. i 21. studenoga 2011. godine, rješenje 

Trgovačkog suda u Splitu, broj: Tt-12/69-2 u predmetu upisa promjene sjedišta, promjene 

osobnih podataka, promjene člana uprave, povećanja temeljnog kapitala i promjene odredbi 

akta o osnivanju po prijedlogu predlagatelja Jasenik d.o.o., Lećevica od 20. siječnja 2012. 

godine. 

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 43. ZSSI-a, propisano je da su općinski načelnici i 

njihovi zamjenici dužnosnici u smislu odredbi navedenog zakona, stoga je Ante Klepić, kao 

zamjenik općinskog načelnika u mandatu 2010.-2013. obvezan postupati sukladno odredbama 

ZSSI-a. Isto je bilo propisano i člankom 2. stavkom 1. podstavkom 33. Zakona o sprječavanju 

sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti („Narodne novine“, broj 163/03., 94704., 48/05., 

141/06., 60/08., 38/09. i 92/10.) koji je bio na snazi u vrijeme stupanja Ante Klepića na 

dužnost zamjenika općinskog načelnika Općine Lećevica. 

Člankom 11. stavkom 6. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih 

dužnosti, bilo je propisano da dužnosnici ne mogu biti članovi uprava ili nadzornih, odnosno 

upravnih odbora trgovačkih društava. Na isti način je članstvo u upravnim tijelima i 

nadzornim odborima zabranjeno i odredbama ZSSI-a, i to člankom 14. stavkom 1. ZSSI-a 

kojim je propisano da dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela i nadzornih odbora 

trgovačkih društava.  

Povjerenstvo je utvrdilo da je u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod 

matičnim brojem subjekta 060230008, OIB 86474650766 upisano trgovačkog društvo Jasenik 

d.o.o., Lećevica, u kojem je dužnosnik Ante Klepić bio upisan kao član uprave, direktor, 

ovlašten za zastupanje društva pojednačno i samostalno, te je kao dan prestanka funkcije 

direktora naveden 23. prosinca 2011. godine. 

Povjerenstvo je razmotrilo navode iz očitovanja dužnosnika, međutim, obrazloženje 

dužnosnika nije od utjecaja na utvrđivanje povrede članka 14. stavka 1. ZSSI-a, obzirom da 

zabrana iz članka 14. stavak 1. ZSSI-a, odnosno članka 11. stavka 6. ranije važećeg Zakona o 

sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti koji je bio na snazi u vrijeme 

stupanja Ante Klepića na dužnost zamjenika općinskog načelnika Općine Lećevica, 

dužnosnike obvezuje neovisno o tome da li je predmetno trgovačko društvo proglašeno 

pravnom osobom od posebnog interesa za jedinicu lokalne ili područne (regionalne) 

samouprave i neosvisno o činjenici što dužnosnik za vršenje funkcije direktora društva ne 

prima plaću ni drugu naknadu. 

Člankom 42. ZSSI-a propisane su sankcije koje se mogu izreći za povredu odredbi 

navedenog zakona. Prilikom odmjeravanja vrste i visine sankcije Povjerenstvo je cijenilo sve 

okolnosti o kojima ovisi stupanj odgovornosti dužnosnika Ante Klepića za počinjene povrede 

ZSSI-a. 
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Povjerenstvo ističe da bi u obnašanju javne dužnosti, dužnosnici trebali voditi računa o 

tome da njihovo postupanje sukladno pozitivnim zakonskim odredbama mora služiti i kao 

primjer ostalima. Stoga otežavajućim ocjenjuje činjenicu da je dužnosnik bio svjestan obveza 

i zabrana koje proizlaze iz odredbi ovog Zakona, a što i sam priznaje u svom pisanom 

očitovanju na odluku o pokretanju postupka. Unatoč tome, zahtjev za razrješenjem s funkcije 

člana uprave, direktora predmetnog trgovačkog društva podnio je tek u siječnju 2011. godine, 

odnosno 6 mjeseci nakon stupanja na dužnost zamjenika općinskog načelnika.  

Povjerenstvo smatra da je za utvrđene povrede ZSSI-a primjerena sankcija obustava 

isplate neto mjesečne plaće u ukupnom iznosu od 5.000,00 kn koja će se izvršiti u dva 

jednaka mjesečna obroka. 

Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ove odluke. Sukladno članku 39. 

stavku 7. ZSSI-a, ova odluka objavit će se na Internet stranici Povjerenstva. 

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

Dalija Orešković, dipl. iur. 

 

Uputa o pravnom lijeku 

Protiv odluke Povjerenstva može se pokrenuti upravni spor. Upravna tužba podnosi se 

nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave odluke Povjerenstva. 

Podnošenje tužbe nema odgodni učinak. 


