
 

                                                             

 

 

                                                                                                                                                                                         
Urbroj: 711-I-144-01-M-20/11 

U Zagrebu, 20. svibnja 2011. 

 

 

                                                          
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), sukladno 

odredbi članka 6. stavak 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 

26/11, u daljem tekstu: Zakon), te članak 27. stavak 1. i 2. Pravilnika Povjerenstva za 

odlučivanje o sukobu interesa o unutarnjem ustroju i postupku („Narodne novine“, broj 86/05 

i 123/09, u daljem tekstu: Pravilnik), u predmetu dužnosnika Hrvoja Frankića, zamjenika 
gradonačelnika Grada Samobora, na svojoj 25. sjednici, održanoj 19. svibnja 2011. godine, 

donijelo je sljedeće 

 

 

                                                     

                                                              MIŠLJENJE 
 
 

Dužnosnik Hrvoje Frankić, zamjenik gradonačelnika Grada Samobora može uz obnašanje 

dužnosti zamjenika gradonačelnika obavljati i poslove predstavnika stanara stambene 

zgrade u Bregani, Milana Langa broj 9, u kojoj i sam živi, uz primanje simbolične naknade 

u iznosu od 55,00 kuna mjesečno koju prima od trgovačkog društva Komunalac d.o.o. na  

ime naknade za obavljanje tih poslova.  

Predmetni poslovi ne utječu na zakonito obnašanje javne dužnosti koju dužnosnik obnaša. 

 
 

                                                              Obrazloženje 

 

 

Podnositelj zahtjeva Dragutin Kušić, pročelnik – tajnik Grada Samobora, traži mišljenje 

nalazi li se Hrvoje Frankić, zamjenik gradonačelnika Grada Samobora u sukobu interesa,  

obzirom da svaki mjesec prima iznos od 55,00 kuna na ime naknade predstavniku stanara 

stambene zgrade u Bregani, Milana Langa 9. Naknadu prima od trgovačkog društva 

Komunalac d.o.o., koje je u vlasništvu Grada Samobora. Valja napomenuti da je gospodin 

Frankić predstavnik stanara te zgrade već 15 godina, a da je na dužnosti zamjenika 

gradonačelnika posljednje dvije, te da u stambenoj zgradi žive četiri starije umirovljenice i da 

niti jedna od njih ne može vršiti funkciju predstavnika stanara.    

Sukladno članku 13. st.2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, dužnosnici koji 

profesionalno obnašaju javnu dužnost za vrijeme njezina obnašanja ne mogu uz naknadu 

ili radi ostvarivanja prihoda obavljati druge poslove u smislu redovitog i stalnog zanimanja 

osim ako Povjerenstvo, na prethodni zahtjev dužnosnika, utvrdi da predmetni poslovi ne 

utječu na zakonito obnašanje javne dužnosti koju dužnosnik obnaša. 

 



Povjerenstvo dajući predmetno mišljenje je utvrdilo da predmetna dužnost obavljanja poslova 

predstavnika stanara stambene zgrade u Bregani, Milana Langa broj 9, u kojoj dužnosnik 

živi, ne utječe na zakonito obnašanje dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada Samobora od 

strane gospodina Frankića. 

 

U skladu s gore navedenim, Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga 

akta. 

 

 
 

                                                                                                                          
                                                                      PREDSJEDNIK POVJERENSTVA  
 
                                                                             Mate Kačan dipl.iur., v.r. 

 
                                                                        

 

 


