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

članka 30. stavak 1. podstavka 2., 4. i 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne 

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

na upit Petra Benka, postavljenog u odnosu na dužnosnika, općinskog načelnika Općine 

Ferdinandovac Branka Kolara, na svojoj 23.sjednici održanoj dana 19. kolovoza 2013. 

godine, daje sljedeće: 

 

OČITOVANJE 

Situacija u kojoj je supruga dužnosnika, općinskog načelnika Općine 

Ferdinandovac, članica školskog odbora Osnovne škole Ferdinandovac čiji je osnivač 

Koprivničko – križevačka županija, sama po sebi ne predstavlja sukob interesa u smislu 

odredbi ZSSI-a. 

 

Obrazloženje 

         Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je Petar Benko. Zahtjev je 

postavljen u ime dužnosnika, općinskog načelnika Općine Ferdinanandovac. U knjigama 

ulazne pošte zahtjev je evidentiran pod poslovnim brojem 711-U-2925-R-19/13, dana 24. 

srpnja 2013. godine, povodom kojeg se vodi predmet pod poslovnim brojem M-196/13.  

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

dužnosnici u smislu navedenog zakona. Člankom 6. stavkom 1. i stavkom 2. ZSSI, propisano 

je da su dužnosnici dužni u slučaju dvojbe da li je 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.  

Iako je u ovom predmetu zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnesen od 

strane osobe koja nije dužnosnik u smislu ZSSI-a, zahtjev se odnosi na dužnosnika iz članka 

3. stavka 1., točka 43. ZSSI te je u vezi je s tumačenjem odredbi ZSSI-a i načela obnašanja 

javnih dužnosti, stoga i na takav zahtjev Povjerenstvo daje obrazloženo očitovanje u svrhu 

učinkovitog sprječavanja sukoba interesa i provođenja edukacije u pitanjima sukoba interesa. 

Podnositelj zahtjeva traži mišljenje Povjerenstva, da li situacija u kojoj je supruga 

općinskog načelnika Općine Ferdinandovac članica školskog odbora Osnovne škole 

Ferdinandovac predstavlja sukob interesa. 
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Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 

87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, u daljnjem tekstu: 

Zakon o odgoju i obrazovanju) u članku 118. propisuje da školom upravlja školski odbor.  

Školski odbor imenuje i razrješuje ravnatelja, daje prethodnu suglasnost u vezi sa 

zasnivanjem radnog odnosa u školskoj ustanovi, donosi statut i druge opće akte na prijedlog 

ravnatelja, donosi školski kurikulum na prijedlog učiteljskog, nastavničkog, ili odgajateljskog 

vijeća i ravnatelja, donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja i nadzire 

njegovo izvršavanje, donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog 

ravnatelja, odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,  predlaže 

osnivaču promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava, daje 

osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u školskoj 

ustanovi te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i 

statutom. Školski odbor ima sedam članova, od kojih jednog člana bira i razrješuje radničko 

vijeće (ako radničko vijeće nije utemeljeno, imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i 

tajnim glasovanjem), a ostalih šest članova imenuje se i razrješava na način da dva člana 

imenuje učiteljsko, nastavničko, odnosno odgajateljsko vijeće iz reda učitelja, nastavnika i 

stručnih suradnika, jednog člana imenuje vijeće roditelja iz reda roditelja koji nije radnik 

škole te tri člana imenuje osnivač samostalno. 

Uvidom u sudski registar Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske Povjerenstvo je 

utvrdilo da je u Trgovačkom sudu u Varaždinu pod MBS: 010026873 upisana Osnovna škola 

Ferdinandovac, OIB: 48279167485 s pravnim oblikom ustrojstva ustanova, čiji je jedini 

osnivač Koprivničko-križevačka županija. 

Obzirom da je osnivač Osnovne škole Ferdinandovac, Koprivničko-križevačka 

županija, Općina Ferdinandovac kao jedinica lokalne samouprave ne sudjeluje u postupku 

imenovanja i razrješavanja članova školskog odbora navedene škole, stoga okolnost je da 

supruga općinskog načelnika članica školskog odbora navedene osnovne škole, sama po sebi 

ne predstavlja situaciju sukoba interesa.   

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

akta. Očitovanje će biti dostavljeno podnositelju zahtjeva Petru Benku putem dostavljene e-

mail adrese te će biti objavljeno na Internet stranici Povjerenstva. 

                                                                      

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA                                                                                         

           Dalija Orešković, dipl.iur. 


