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Broj: SI-53/12  

Zagreb, 18. travnja 2013. 

 

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

temelju članka 30. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne 

novine“, broj 26/11., 12/12. i 126/12. i 48/13. – pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu: 

ZSSI), u predmetu dužnosnice Jelene Roknić, zamjenice općinskog načelnika Općine 

Topusko, na 11. sjednici, održanoj 18. travnja 2013. godine, donosi sljedeću  

 

ODLUKU 

 

I. Istovremeno obnašanje dužnosti zamjenice općinskog načelnika Općine 

Topusko i obavljanje poslova vršiteljice dužnosti ravnatelja Narodne 

knjižnice i čitaonice Topusko predstavlja povredu članka 14. stavka 1. ZSSI-a 

kao i povredu članka 9. stavka 2. podstavka 30. Zakona o izborima općinskih 

načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba 

(„Narodne novine“, broj 109/07., 125/08., 24/11. i 150/11.). 

 

II. Za povredu zakona opisanu pod točkom I. izreke ove odluke, dužnosnici se 

izriče sankcija iz članaka 42. stavka 1. točke 1. ZSSI-a, opomena. 

 

III. Nalaže se dužnosnici Jeleni Roknić da u roku od 45 dana od dana primitka 

ove odluke razriješi situaciju sukoba interesa opisanu pod točkom I. ove 

izreke, u protivnom će Povjerenstvo protiv dužnosnice pokrenuti novi 

postupak radi donošenja odluke o sukobu interesa u kojem će dužnosnici 

izreći težu sankciju od sankcije izrečene u ovoj odluci. 

 

Obrazloženje 

 

Povjerenstvo je na 5. sjednici održanoj 6. ožujka 2013. godine pokrenulo postupak 

utvrđivanja sukoba interesa protiv dužnosnice Jelene Roknić, zamjenice općinskog načelnika 

Općine Topusko. Na odluku Povjerenstva o pokretanju postupka radi utvrđivanja sukoba 

interesa, dužnosnica Jelena Roknić, dostavila je u zakonom propisanom roku pisano očitovanje.  

 

U očitovanju dužnosnica navodi da je na dopunskim izborima za predstavnike 

nacionalnih manjina koji su u Općini Topusko održani 6. i 20. prosinca 2009. Godine. 

izabrana zamjenicom općinskog načelnika Općine Topusko ispred srpske nacionalne manjine. 



Republika Hrvatska, Ul. Kneza Mutimira 5, 10 000 Zagreb, Tel: ++385/1/5559 527, Fax: ++ 385/1/5559 407 

e-mail: info@sukobinteresa.hr, OIB   60383416394  

 

Dopisom od 23. prosinca 2009. godine obavijestila je nadležna tijela da će dužnost 

zamjenice općinskog načelnika obavljati profesionalno. Dužnosnica ističe da joj općinski 

načelnik i općinsko vijeće Općine Topusko nisu omogućili profesionalno obnašanje dužnosti, 

o čemu je 27. siječnja 2010. godine obavijestila nadležne institucije, te je potom pola godine 

dolazila na posao, za što nije primala nikakvu naknadu.  

 

Prema navodima dužnosnice, obzirom da joj nije omogućeno profesionalno obnašanje 

dužnosti, šest mjeseci nakon izbora popnuđeno joj je, od strane općinskog načelnika i 

općinskog vijeća Općine Topusko, radno mjesto vršiteljice dužnosti ravnatelja Narodne 

knjižnice i čitaonice Topusko, i to, kako dužnosnica navodi, po principu „uzmi ili odlazi“. 

Dužnosnica ističe da je navedenu ponudu prihvatila budući da joj je na taj način, barem 

djelomično, omogućeno konzumiranje izborne pobjede i volje srpske nacionalne manjine u 

Općini Topusko. 

 

 U očitovanju dužnosnica navodi da joj je jasno kako s formalno-pravnog stajališta, 

njen status v.d. ravnatelja u Narodnoj knjižnici i čitaonici Topusko, čiji je Općina Topusko 

osnivač, predstavlja sukob interesa u smislu odredbi ZSSI-a, međutim u konkretnom slučaju 

do povrede odredbi ZSSI-a došlo je zbog sustavne politike diskriminacije srpske nacionalne 

manjine. Dužnosnica smatra da nije u sukobu interesa te da njezino obavljanje poslova v.d. 

ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Topusko ne predstavlja nagradu, nego kaznu i 

uvredu, kako za nju osobno, tako i za građane Općine Topusko koji su ju izabrali na mjesto 

zamjenice općinskog načelnika. Sve navedeno dužnosnica je naglašavala i u svojim 

predstvakma mjerodavnim institucijama, Vladi Republike Hrvatske, odnosno nadležnom 

ministarstvu kao i predsjedniku Republike Hrvatske u višemjesečnim pokušajima da u skladu 

sa zakonom konzumira svoj izborni rezultat. 

 

Uz očitovanje na odluku o pokretanju postupka radi utvrđivanja sukoba interesa 

dostavljen je dopis koji je dužnosnica Jelena Roknić uputila Ministarstvu uprave dana 27. 

siječnja 2010. godine, kao i dopis upućen općinskom načelniku, te predsjedniku općinskog 

vijeća Općine Topusko, kao i pročelnici i financijskoj službi Općine Topusko dana 14. lipnja 

2010. godine. 

 

U dopisima koje je dužnosnica Jelena Roknić priložila uz očitovanje, ukazuje se da joj je 

onemogućeno profesionalno obnašanje dužnosti zamjenice općinskog načelnika Općine 

Topusko, uz obrazloženje da u proračunu Općine Topusko nisu predviđena sredstva za plaću 

zamjenika općinskog načelnika, niti je radno mjesto zamjenika općinskog načelnika utvrđeno 

u sistematizaciji radnih mjesta, te da za takvo radno mjesto nije propisan pripadajući 

koeficijent, kao niti radno vrijeme za profesionalno obavljanje dužnosti zamjenika općinskog 

načelnika. U dopisu upućenim relevantnim tijelima Općine Topusko dužnosnica od nadležnih 

službi traži provođenje potrebnih radnji u svrhu realizacije svih pripadajućih prava iz radnog 

odnosa, počevši od 1. siječnja 2010. godine, uz napomenu da ne odustaje od namjere 

profesionalnog obnašanja dužnosti zamjenice općinskog načelnika Općine Topusko. 
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Člankom. 3. stavkom 1. podstavkom 43. ZSSI-a propisano da su općinski načelnici i 

njihovi zamjenici dužnosnici u smislu ZSSI-a, stoga je Jelena Roknić, povodom obnašanja 

dužnosti zamjenice općinskog načelnika Općine Topusko, obvezna postupati sukladno 

odredbama ZSSI-a.  

 

Člankom 14. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi 

upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno 

nadzornih odbora izvanproračunskih fondova niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim 

subjektima.  

Člankom 23. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, broj 105/97., 5/98., 104/00. i 

69/09.) propisano je da samostalnom knjižnicom upravlja upravno vijeće, a samostalnom 

knjižnicom koja ima do 5 zaposlenih upravlja ravnatelj. Člankom 25. istog Zakona propisano 

je da ravnatelj samostalne knjižnice organizira i vodi rad i poslovanje knjižnice, predlaže plan 

i program rada, predstavlja i zastupa knjižnicu u pravnom prometu i pred tijelima državne 

vlasti te obavlja sve druge poslove predviđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom.  

Na temelju odredbi Zakona o knjižnicama, Povjerenstvo utvrđuje da ravnatelj 

knjižnice obavlja poslove upravljanja knjižnicom koji je kao javna ustanova poslovni subjekt 

u smislu članka 4. stavka 3. ZSSI-a. 

 

Slijedom navedenog, istovremeno obnašanje dužnosti zamjenice općinskog načelnika 

Općine Topusko uz obavljanje poslova vršiteljice dužnosti ravnatelja Narodne knjižnice i 

čitaonice Topusko kršenje zabrane propisane člankom 14. stavkom 1. ZSSI-a. 

 

Člankom 9. stavkom 2. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, 

župana i gradonačelnika Grada Zagreba propisane su nespojive dužnosti općinskog načelnika, 

gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njihovih zamjenika, te je 

podstavkom 30. propisano da navedeni dužnosnici za vrijeme obnašanja dužnosti ne mogu 

biti ravnatelji i djelatnici ustanove kojoj je jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) 

samouprave osnivač.  

 

Uvidom u podatke sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu – stalne službe u 

Sisku, Povjerenstvo je utvrdilo da je pod matičnim brojem subjekta 120001813, OIB 

19578298893, upisana Narodna knjižnica i čitaonica Topusko, s pravnim oblikom ustrorjstva 

ustanova. U podacima o osnivačima/članovima društva upisana je Općina Topusko kao jedini 

osnivač navedene ustanove. U podacima o osobama ovlaštenim za zastupanje upisano je da je 

Jelena Roknić obnašateljica dužnosti ravnatelja, ovlaštena za zastupanje ustanove pojedinačno 

i samostalno. 
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Obzirom da je osnivač Narodne knjižnice i čitaonice Topusko, Općina Topusko u 

kojoj dužnosnica obnaša dužnost zamjenice općinskog načelnika, istovremeno obnašanje 

navedene dužnosti uz obavljanje poslova vršitelja dužnosti ravnatelja u ustanovi čiji je 

osnivač općina u kojoj dužnosnica obnaša dužnost, predstavlja povredu članka 9. stavka 2. 

Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada 

Zagreba. 

 

Povjerestvo je izvršilo uvid u mišljenje Ministarstva uprave Klasa: 016-01/10-01/6, 

Ur.broj: 515-04-01/2-10-13 od 22. rujna 2010. godine upućenog Općini Topusko, a o kojem 

je obaviještena i dužnosnica Jelena Roknić, u kojem se utvrđuje da je člankom 90. stavkom 1. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 

60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) propisano da će u 

jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 10.000,00 stanovnika općinski načelnik, 

gradonačelnik i njihov zamjenik odlučiti hoće li dužnosti na koje su izabrani obavljati 

profesionalno. Istim člankom, u stavcima 4. i 5., propisano je da za vrijeme profesionalnog 

obavljanja dužnosti, općinski načelnik i njegov zamjenik ostvaruju pravo na plaću, odnosno 

naknadu plaće, kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž 

osiguranja, kao i da se osnovna mjerila za određivanje njihovih plaća određuju posebnim 

zakonom. 

 

U navedenom mišljenju nadalje se utvrđuje se da su prava zamjenika općinskog 

načelnika uređena gore navedenim zakonom, te da stoga zamjenik općinskog načelnika ne 

može ući u sustav službeničkih odnosa niti se može zakonito raspoređivati na službenička 

radna mjesta u upravnim tijelima općine niti ga općina može zakonito imenovati na dužnosti u 

ustanovama u kojima je općina osnivač. Iz navedenih razloga Odluka o imenovanju vršiteljice 

dužnosti ravnateljice Narodne knjižnice i čitaonice Topusko Klasa: 612-04/10-10-01/3 od 19. 

svibnja 2010. godine kojom je izabrana zamjenica općinskog načelnika imenovana 

vršiteljicom dužnosti ravnateljice nije zakonita te ju je potrebno staviti izvan snage, a 

izabranoj zamjenici općinskog načelnika omogućiti obnašanje dužnosti zamjenice općinskog 

načelnika Općine Topusko sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi 

 

Povjerenstvo je izvršilo uvid i u Ugovor o radu sklopljen između Nikole Abramovića, 

općinskog načelnika Općine Topusko, koji predstavlja Općinu Topusko kao osnivača 

Narodne knjižnice i čitaonice Topusko i Jelene Roknić, kao imenovane vršiteljice dužnosti 

ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Topusko te je utvrdilo da je člankom 2. navedenog 

govora određeno da vršiteljica dužnosti ravnateljice počinje s radom 28. lipnja 2012. godine.  

 

Uvidom u dopis Općine Topusko Klasa: 080-02/10-01/01, Ur.broj: 2176/18-01-30-15 

od 15. travnja 2013. godine, uz koji su priloženi Matični kartoni radnika Jelene Roknić za 

2010., 2011., 2012. i 2013. godinu te uvidom u Potvrde o isplaćenom primitku, dohotku, 

uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu za 2010., 2011., 2012. i 2013. godinu za 
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Jelenu Roknić, utvrđeno je da imenovana od 28. lipnja 2010. godine do dana donošenja ove 

odluke Povjerenstva, obavljala poslove vršiteljice dužnosti ravnateljaa Narodne knjižnice i 

čitaonice Topusko te joj je za obavljanje navedenih poslova isplaćivana plaća po koeficijentu 

složenosti poslova 1,45. Slijedom navedenog, dužnosnici Jeleni Roknić je isplaćena plaća u 

neto iznosu po godinama kako slijedi: u 2010. godini 33.007,51 kn, u 2011. godini 64.952,32 

kn, u 2012. godini 65.636,43 kn, u 2013. godini 16.508,79 kn, odnosno ukupno 180.105,05 

kn. Dužnosnici Jeleni Roknić, istovremeno je isplaćivana naknada za rad zamjenice 

općinskog načelnika koja dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa, u iznosu od 1.250,00 

kn neto mjesečno, odnosno godišnje kako slijedi: u 2010. godini 13.606,68 kn, u 2011. godini 

15.000,00 kn, u 2012. godini 15.000,00 kn, i u 2013. godini 5.000,00 kn. 

 

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 dužnosnice Jelene Roknić za počinjenu 

povredu članka 14. stavka 1. ZSSI-a.  

 

Težina odgovornosti dužnosnice proizlazi iz vremenskog trajanja postupanja protivno 

članku 14. stavku 1. ZSSI-a, odnosno protivno članku 9. stavka 2. podstavku 30. Zakona o 

izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, zatim 

iz činjenice da je uz plaću koju je dužnosnica primala za obavljanje poslova vršiteljice 

dužnosti ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Topusko primala i naknadu za obnašanje 

dužnosti zamjenice općinskog načelnika Općine Topusko, te iz činjenice da je dužnosnica kao 

što to proizlazi iz njezinog očitovanja, bila svjesna da njeno postupanje nije u skladu sa 

odredbama ZSSI-a. S druge strane, Povjerenstvo je osobito olakotnom ocijenilo okolnost da 

dužnosnici Jeleni Roknić nije bilo omogućeno ostavarivanje prava na profesionalno obnašanje 

dužnosti na koju je izabrana, kao ni prava na plaću i druga prava iz radnog odnosa, a na što je 

imala pravo na temelju Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i 

gradonačelnika Grada Zagreba.  

 

Cijeneći navedene okolnosti Povjerenstvo smatra da je za opisane povrede primjerena 

sankcija opomena. Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ovog akta. Na temelju 

članka 39. stavka 7. ZSSI-a, ova odluka će biti objavljena 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.       
 


