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Broj: M-199/13 

Zagreb, 19. kolovoza 2013. 

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), i članka 

20. stavka 4. ZSSI-a na zahtjev Blanke Glavica-Ječmenica, zamjenice župana 

Varaždinske županije u mandatu 2009. - 2013., na svojoj 23. sjednici održanoj dana 19. 

kolovoza 2013. godine, donosi slijedeću: 

ODLUKU 

Daje se suglasnost Blanki Glavica - Ječmenica da stupi u radni odnos u trgovačkom 

društvu Garancijska agencija Varaždinske županije – za poticanje malog gospodarstva 

d.o.o., (skraćeno GARA d.o.o.), na temelju ostvarivanja prava propisanog u članku 90b 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 15d Zakona o 

obvezama i pravima državnih dužnosnika, te uz ispunjenje svih zakonom propisanih 

pretpostavki propisanih u navedenim zakonima.  

U slučaju ostvarivanja zakonom propisanog prava na povratak na radno mjesto na 

kojem je dužnosnik bio zaposlen prije stupanja na javnu dužnost, ne postoji sukob 

interesa u smislu članka 20. stavka 1. ZSSI-a.  

Obrazloženje 

               Blanka Glavica-Ječmenica zamjenica župana Varaždinske županije u mandatu 2009 

– 2013 podnijela je Povjerenstvu zahtjev za davanjem suglasnosti za stupanje u radni odnos u 

pravnoj osobi s kojom je tijelo vlasti u kojem je obnašala javnu dužnost, za vrijeme trajanja 

njezinog mandata, bilo u poslovnom odnosu. U knjigama ulazne pošte zahtjev je evidentiran 

pod poslovnim brojem 711-U-3114-M-199/13, dana 6. kolovoza 2013. godine, povodom 

kojeg se vodi predmet broj M-199/13. 

Podnositeljica zahtjeva u bitnome navodi da je do lipnja 2013. godine obnašala 

dužnost zamjenice župana Varaždinske županije te da je prije stupanja na navedenu dužnost 

bila zaposlena na radnom mjestu savjetnice u trgovačkom društvu GARA d.o.o., Varaždin.  

Nadalje navodi da je sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12 i 19/13) i Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika („Narodne novine“, broj 
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101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 163/03, 16/04, 30/04, 

121/05, 151/05, 141/06, 17/07, 34/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13) nakon prestanaka 

obnašanja dužnosti zamjenice župana Varaždinske županije, podnijela zahtjev za povratak na 

radno mjesto savjetnice u trgovačkom društvu GARA d.o.o. 

Garancijska agencija Varaždinske županije – za poticanje razvoja malog gospodarstva 

d.o.o., je trgovačko društvo čiji je jedini član i osnivač Varaždinska županija. 

Na zahtjev za povratak na radno mjesto, podnositeljica zahtjeva dobila je odgovor 

Varaždinske županije, Klasa 112-01/13-01/3, Ur.broj: 2186/1-02/1-13-2 od 19. srpnja 

2013.g., u kojem se u bitnom navodi da bi njezinom zahtjevu za povratak na radno mjesto 

podnesenom u zakonskom roku sukladno gore navedenim zakonima, načelno bilo udovoljeno, 

no da takvu mogućnost u konkretnom slučaju isključuje članak 20. stavak1. ZSSI-a. 

U navedenom odgovoru Varaždinske županije navodi se da je u mandatu u kojem je 

Blanka Glavica - Ječmenica obnašala dužnost zamjenice župana Varaždinske županije, 

navedena županija iz sredstava županijskog proračuna isplaćivala sredstva trgovačkom 

društvu GARA d.o.o., za pokriće manjka, sufinanciranje projekata i sl., što predstavlja 

poslovni odnos u smislu članka 4. stavka 3. ZSSI-a, pa da stoga na temelju članka 20. stavka 

1. ZSSI-a postoji zapreka povratku na radno mjesto na kojem je dužnosnica radila prije 

stupanja na dužnost u trajanju od 12 mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti. Nadalje se 

u odgovoru Varaždinske županije, podnositeljica zahtjeva upućuje na podnošenje zahtjeva 

Povjerenstvu na davanje suglasnosti za stupanje u poslovni odnos u smislu članka 20.stavka 4. 

ZSSI-a ukoliko iz okolnosti konkretnog slučaja proizlazi da ne postoji sukob interesa. 

Člankom 20 stavkom 1. ZSSI-a propisano je da dužnosnik u roku od jedne godine 

nakon prestanka dužnosti ne smije prihvatiti imenovanje ili izbor ili sklopiti ugovor kojim 

stupa u radni odnos kod pravne osobe koja je za vrijeme obnašanja mandata dužnosnika bila u 

poslovnom odnosu ili kad u trenutku imenovanja, izbora ili sklapanja ugovora iz svih 

okolnosti konkretnog slučaja jasno proizlazi da namjerava stupiti u poslovni odnos s tijelom u 

kojem je obnašao dužnost. Stavkom 4. istog članka propisano je da u slučajevima iz stavka 1. 

toga članka Povjerenstvo može dužnosniku dati suglasnost na imenovanje, izbor ili sklapanje 

ugovora ukoliko iz okolnosti konkretnog slučaja proizlazi da ne postoji sukob interesa. 

 

Člankom 90.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da 

po prestanku profesionalnog obnašanja dužnosti općinski načelnik, gradonačelnik, župan i 

njihov zamjenik koji je prije obnašanja dužnosti bio zaposlen na neodređeno vrijeme, ima 

pravo rasporeda odnosno povratka na rad odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim 

se uređuju  obveze i prava državnih dužnosnika. 

 

Člankom 15.d stavkom 1. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika 

propisano je da dužnosnik koji nije ponovno imenovan na dužnost koju je obnašao ili na 

drugu dužnost, a koji je prije obnašanja dužnosti bio zaposlen na neodređeno vrijeme, između 

ostalog u pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne 
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(regionalne) samouprave, ima pravo rasporeda, odnosno povratka na rad, na poslove koje je 

obavljao prije obnašanja dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove, bez provedbe javnog 

natječaja. 

 

Stavkom 2. istog članka propisano je da će se sporazumom između dužnosnika i 

čelnika tijela, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje u ostvarivanju prava i obveza iz radnog 

odnosa ili u svezi s radnim odnosom, pobliže odrediti uvjeti ostvarivanja prava iz stavka 1. 

ovoga članka. 

 

Članak 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih 

dužnosnika („Narodne novine“, broj 22/13) propisuje da dužnosnici koji su zatečeni na 

dužnostima na dan stupanja na snagu tog Zakona, a nemaju sklopljen sporazum s čelnikom 

tijela, odnosno osobom ovlaštenom za zastupanje u ostvarivanju prava i obveza iz radnog 

odnosa ili u svezi s radnim odnosom, odnosno ugovor s bivšim poslodavcem o uvjetima 

ostvarivanja prava rasporeda, odnosno povratka na radno mjesto nakon prestanka obnašanja 

dužnosti, sklapaju taj sporazum odnosno ugovor u skladu s odredbama toga Zakona. 

 

Uvidom u Izvješće o imovinskom stanju koje je podnositeljica zahtjeva Blanka 

Glavica-Ječmenica, tadašnja zamjenica župana Varaždinske županije, podnijela povodom 

početka mandata, a koje je Povjerenstvo zaprimilo dana 1. srpnja 2009. godine pod brojem U-

681-PSI-PD/09, utvrđeno je da je dužnosnica u dijelu podataka pod brojem I. - Podatci o 

dužnosniku, navela da dužnost zamjenice župana obavlja profesionalno. 

 

Uvidom u podatke sudskog registra Trgovačkog suda u Varaždinu utvrđeno je da je 

pod matičnim brojem subjekta 2056194  upisano trgovačko društvo GARA d.o.o. te da je kao 

osnivač i jedini član upisana Varaždinska županija. 

 

Iako je u mandatu u kojem je Blanka Glavica-Ječmenica obnašala dužnost zamjenice 

župana Varaždinske županije postojao poslovni odnos između navedenog tijela vlasti i 

trgovačkog društva GARA d.o.o., iz okolnosti konkretnog slučaja proizlazi da ne postoji 

sukob interesa, obzirom da je i prije početka obnašanja dužnosti zamjenice župana 

Varaždinske županije, Blanka Glavica - Ječmenica bila zaposlena u navedenom trgovačkom 

društvu stoga se ne može smatrati da je povratak u radni odnos u kojem se već nalazila, 

posljedica korištenja javne dužnosti za osobni probitak.  

 

Pravo povratka na radno mjesto na kojem su radili prije stupanja na javnu dužnost,  

dužnosnicima kojima je prestao mandat zajamčeno je odredbama članka 90b Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 15d Zakona o obvezama i pravima 

državnih dužnosnika. U odnosu na ovo pravo dužnosnika, odredbe navedenih zakona 

predstavljaju lex specialis u odnosu na članak 20. stavak 1 ZSSI-a.  
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Na temelju članka 15.d stavka 1. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, 

nakon prestanka obnašanja dužnosti zamjenice župana, Blanka Glavica-Ječmenica ima pravo 

povratka na rad u društvo GARA d.o.o. ukoliko je sklopljen sporazum, odnosno ugovor iz 

članka 15.d stavka 2. istog zakona kojim su pobliže određeni uvjeti ostvarivanja navedenog 

prava. Stoga Povjerenstvo u smislu članka 20. stavak 4. ZSSI-a daje suglasnost dužnosnici za 

stupanje u radni odnos u trgovačkom društvu GARA d.o.o., ukoliko su za povratak na radno 

mjesto ispunjeni ostali zakonom propisani uvjeti.  

 

Slijedom navedenog Povjerenstvo je donijelo odluku kako je navedeno u izreci ovoga 

akta. Odluka će se dostaviti Blanki Glavici-Ječmenici putem pošte te će biti objavljena na 

Internet stranici Povjerenstva.                                                                            

Predsjednica Povjerenstva 

Dalija Orešković, dipl.iur. 


