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Broj: M-193/13 

Zagreb, 19. kolovoza 2013.g. 

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

članka 30. stavak 1. podstavak 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 Zdenka Lendla, općinskog načelnika Općine Preseka, na svojoj 23. 

sjednici održanoj dana 19. kolovoza 2013. godine, daje sljedeće: 

 

MIŠLJENJE 

I. Brat zamjenice općinskog načelnika u Općini Preseka, može pod jednakim 

uvjetima kao i ostali kandidati sudjelovati u natječaju kojeg provodi HZZ i 

Općina Preseka radi primanja na stručno usavršavanje u navedenoj općini 

bez zasnivanja radnog odnosa. Privatni interes brata zamjenice općinskog 

načelnika, koji je s njom povezana osoba,  u postupku odabira najboljeg 

kandidata za primanje na stručno usavršavanje u Općini Preseka bez 

zasnivanja radnog odnosa, može utjecati na nepristranost dužnosnice u 

obavljanju javne dužnosti zamjenice općinskog načelnika. Odabir brata 

zamjenice općinskog načelnika kao najboljeg kandidata u Općini Preseka, 

predstavlja situaciju potencijalnog sukoba interesa. 

 

II. U cilju izbjegavanja sukoba interesa, upućuju se dužnosnici u Općini Preseka 

da natječaj za odabir najboljeg kandidata za primanje na stručno 

usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa provedu transparentno, na 

zakonom propisan način, te da odluku o najboljem kandidatu donesu na 

temelju vjerodostojne natječajne dokumentacije koja svjedoči o stvarnim 

referencama i prednostima odabranog kandidata u odnosu na ostale 

kandidate.   

 

III. Zamjenica općinskog načelnika Općine Preseka dužna se izuzeti od svakog, 

pa i posrednog sudjelovanja u provođenju natječaja na kojeg se prijavila s 

njom povezana osoba, a osobito se dužna suzdržati od neposrednog ili 

posrednog utjecaja na donošenje odluke o najboljem kandidatu. 

 

IV. U cilju izbjegavanja svake sumnje da je na odabir brata zamjenice općinskog 

načelnika kao najboljeg kandidata utjecala okolnost da u Općini Preseka s 
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njom povezana osoba obnaša javnu dužnost, u slučaju da dva ili više 

kandidata imaju iste, ili u bitnom slične reference, drugi kandidat ili 

kandidati imaju prednost pred bratom zamjenice općinskog načelnika. 

 

V. Upućuje se zamjenica općinskog načelnika Općine Preseka da u postupku 

javnog natječaja, te na Internet stranici Općine Preseka deklarira okolnost da 

se na javni natječaj za primanje na stručno usavršavanje bez zasnivanja 

radnog odnosa, javila s njom povezana osoba kako bi ova informacija na 

nedvojben način bila dostupna ostalim kandidatima istog natječaja. 

Obrazloženje 

         Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je Zdenko Lendl, općinski 

načelnik Općine Preseka. U knjigama ulazne pošte zahtjev je evidentiran pod poslovnim 

brojem 711-U-3002-M-193/13, dana 31. srpnja 2013. godine, povodom kojeg se vodi predmet 

M-193/13.  

Člankom 3. stavkom 1. točkom 43. ZSSI-a, propisano je da su gradonačelnici, 

općinski načelnici i njihovi zamjenici dužnosnici u smislu navedenog Zakona. Člankom 6. 

stavkom 1. i stavkom 2. ZSSI-a, propisano je da su dužnosnici dužni u slučaju dvojbe je li 

neko ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti zatražiti mišljenje Povjerenstva koje je 

potom dužno na zahtjev dužnosnika dati obrazloženo mišljenje u roku od 15 dana od dana 

primitka zahtjeva.  

U zahtjevu se u bitnome navodi da se općinski načelnik Općine Preseka obratio 

Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: HZZ) kojem je objavo potrebu i 

namjeru zapošljavanja jednog djelatnika u Općini Preseka u smislu stručnog osposobljavanja 

bez zasnivanja radnog odnosa. Povodom zahtjeva dužnosnika, HZZ je raspisao natječaj za 

navedeno radno mjesto na koji su pristigle četiri prijave kandidata, među kojima je i prijava 

brata zamjenice općinskog načelnika Općine Preseka. Podnositelj zatjeva, općinski načelnik 

navodi da će u svrhu sprječavanja sukoba interesa imenovati komisiju od tri člana, koja će 

između pristiglih ponuda izabrati najboljeg kandidata. Također navodi da sredstva za stručno 

osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa osigurava HZZ, a ne Općina Preseka. Uz 

zahtjev nije priložena dokumentacija o natječaju niti pristiglim ponudama koje je sukladno 

navodima dužnosnika prikupio HZZ. 

Dužnosnik od Povjerenstva traži mišljenje da li izbor brata zamjenice općinskog 

načelnika Općine Preseka kao najboljeg kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja 

radnog odnosa u Općini Preseka, predstavlja sukob interesa.   

Člankom 5. stavkom 3. ZSSI-a, propisano je da dužnosnici ne smiju koristiti javnu 

dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana, te ne smiju biti ni u 

kavom odnosu ovisnosti prema osobama koje bi mogle utjecati na njihovu objektivnost. 

Člankom 7. ZSSI-a propisana su zabranjena djelovanja dužnosnika, među kojima su i zabrane 

ostvarivanja prava kršenjem načela jednakosti pred zakonom, zabrana zlouporabe posebnih 
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prava dužnosnika koja proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti, zabrana obećavanja 

zaposlenja ili nekog drugog prava u zamjenu za dar ili obećanje dara, te zabrana korištenja 

povlaštenih informacija o djelovanju državnih tijela radi osobnog probitka ili probitka 

povezane osobe. 

Člankom 4. stavkom 5. ZSSI-a propisano je da su povezane osobe u smislu toga 

Zakona članovi obitelji dužnosnika te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i 

okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s dužnosnikom. Stavkom 2. 

istog članka određeno je da je u smislu ZSSI-a član obitelji dužnosnika bračni ili izvanbračni 

drug dužnosnika, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre dužnosnika te 

posvojitelj, odnosno posvojenik dužnosnika. 

Člankom 2. ZSSI-a, sukob interesa se opisuje kao situacija u kojoj privatni interes 

izravno utječe na nepristranost dužnosnika u obavljanju javne dužnosti, ili se osnovano može 

smatrati da privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost dužnosnika u obnašanju 

javne dužnosti. Osnovno načelo kojim se dužnosnici moraju rukovoditi je obveza da u 

obnašanju javne dužnosti, dužnosnici javni interes stave iznad svog privatnog interesa ili 

interesa s njima povezane osobe. 

U predmetnom slučaju privatni interes brata zamjenice općinskog načelnika za 

provođenjem stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Preseka može 

utjecati, te se osnovano može smatrati da može utjecati na nepristranost navedene dužnosnice 

u obnašanju javne dužnosti. 

Člankom 5. stavkom 4. ZSSI-a propisano je da građani imaju pravo biti upoznati s 

ponašanjem dužnosnika kao javnih osoba koje su vezi s obnašanjem njihove dužnosti. 

Iz navedenih razloga, natječaj za izbor kandidata za stručno osposobljavanje bez 

zasnivanja radnog odnosa u Općini Preseka potrebno je provesti transparentno, na zakonom 

propisan način, a odluka o odabiru najboljeg kandidata mora jasno i nedvojbeno proizlaziti iz 

vjerodostojne natječajne dokumentacije. 

Upućuje se zamjenica općinskog načelnika Općine Preseka da se izuzme od svakog, 

pa i posrednog sudjelovanja u provođenju predmetnog natječaja, a osobito od neposrednog ili 

posrednog utjecaja na odabir najboljeg kandidata U cilju upravljanja opisanom situacijom 

potencijalnog sukoba interesa i njegovog razrješavanja, upućuje se zamjenica općinskog 

načelnika da javno deklarira, u postupku i na Internet stranici Općine Preseka okolnost da s 

njom povezana osoba sudjeluje u natječaju u kojem Općina Preseka odabira najboljeg 

kandidata. 

Povjerenstvo ukazuje da ne postoji izričita zakonska zabrana koja bi onemogućavala 

odabir brata zamjenice općinskog načelnika kao najboljeg kandidata za primanje na stručno 

usavršavanje u Općini Preseka bez zasnivanja radnog odnosa, no unatoč tome, opisana 

situacija može predstavljati situaciju sukoba interesa ukoliko netransparentnost postupka i 
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netransparentnost kriterija na temelju kojih je izvršen odabir najboljeg kandidata dovede u 

sumnju nepristranost dužnosnika u Općini Preseka u obnašanju javne dužnosti. 

Opisana situacija nedvojbeno predstavlja rizik nastanka stvarnog sukoba interesa, 

odnosno situaciju u kojoj može doći do povrede načela obnašanja javnih dužnosti ili 

postupanja dužnosnika koje je suprotno zabranama iz članka 7. ZSSI-a.  

U cilju očuvanja vlastite vjerodostojnosti dužnosnika, dostojanstva povjerene im 

dužnosti, i povjerenja građana u tijela javne vlasti, sugerira se Općini Preseka kao primjerena 

metoda razrješavanja potencijalnog sukoba interesa u opisanoj situaciji, da u slučaju da brat 

zamjenice općinskog načelnika ima iste ili slične reference kao i neki drugi kandidat u 

natječaju, prednost u odabiru najboljeg kandidata daju drugom kandidatu. Iako ovakav 

postupak predstavlja negativnu diskriminaciju brata dužnosnice,  takva odluka je nužna, i 

predstavlja ispunjavanje obveze dužnosnika propisane člankom 6. stavka 4. ZSSI-a. 

Naime, u slučaju pojave sukoba interesa tijekom obnašanja javne dužnosti, dužnosnici 

su dužni isti razriješiti na način da zaštite javni interes. Javni interes u konkretnom slučaju 

nalaže očuvanje povjerenja građana da na odluku o najboljem kandidatu nije utjecalo 

nezakonito i neosnovano davanje prednosti privatnom interesu brata zamjenice općinskog 

načelnika na štetu drugih kandidata u natječaju.  

Slijedom navedenog Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga 

akta. Mišljenje će se dostaviti dužnosniku Zdenku Lendlu putem pošte. Mišljenje će biti 

objavljeno na Internet stranici Povjerenstva.                                                                            

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA                                                                                         

           Dalija Orešković, dipl.iur. 


