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Broj: M-50/13 

Zagreb, 10. travnja 2013. 

 

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

temelju odredbe članka 30. st. 1. alineja 2. i čl. 39. st.2. Zakona o sprječavanju sukoba 

interesa („Narodne novine“ broj 26/11, 12/12 i 126/12,  u daljem tekstu: ZSSI), na 

zahtjev dužnosnika Ivice Frajtaka, zamjenika općinskog načelnika Općine Gornja 

Stubica, na svojoj 9. sjednici, održanoj 10. travnja 2013, donosi  slijedeće 

 

 

MIŠLJENJE 

 

Dužnosnik Ivica Frajtak, zamjenik Općinskog načelnika Općine Gornja Stubica, 

temeljem čl. 20 st. 4. ZSSI-a, na osnovi suglasnosti Povjerenstva, može se prijaviti 

na natječaj za radno mjesto voditelja računovodstva u osnovnoj školi na području 

Općine Gornja Stubica jer iz okolnosti konkretnog slučaja proizlazi da ne postoji 

sukob interesa.  

 

 

Obrazloženje 

 

 

               Dužnosnik Ivica Frajtak, zamjenik Općinskog načelnika Općine Gornja 

Stubica, podino je Povjerenstvu zahtjev za donošenjem mišljenja, koji je zaveden u 

knjigama ulazne pošte pod poslovnim brojem 711-U-469-M-50/13 dana 05.04.2013.g., 

te je povodom ovog zahtjeva  formiran predmet mišljenja broj M-50/13. 

  

               Odredbom čl. 3. st. 1. toč. 43. ZSSI-a propisano je da su gradonačelnici, 

općinski načelnici i njihovi zamjenici dužnosnici u smislu navedenog zakona, stoga je 

Ivica Frajtak kao dužnosnik ovlašten podnijeti zahtjev Povjerenstvu za donošenjem 

mišljenja da li je neko ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti, u smislu čl. 6. 

st.1. ZSSI-a.  

 

                Naime, odredbom čl. 6. st. 1 ZSSI-a propisana je obveza dužnosnika da u 

slučaju dvojbe da li je neko ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti zatraži 

mišljenje Povjerenstva a stavkom 2. istog članka propisana je dužnost Povjerenstvo da 

na zahtjev dužnosnika donese obrazloženo mišljenje najkasnije u roku od 15 dana od 

dana primitka zahtjeva. 

 

                Odredbom čl. 39. st.2. ZSSI-a propisano je da Povjerenstvo obvezno pokreće 

postupak iz svoje nadležnosti na osobni zahtjev dužnosnika. 
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               U zahtjevu za donošenjem mišljenja Povjerenstva, dužnosnik Ivica Frajtak 

nadvodi da dužnost zamjenika načelnika u Općini Gornja Stubica obnaša profesionalno. 

Nadalje pojašnjava da mu uskoro istječe mandat, te da nema namjeru ponovno se 

kandidirati, a razmišlja o javljanju na raspisani natječaj za radno mjesto voditelja 

računovodstva u Osnovnoj školi „Matija Gubec“ Gornja Stubica, čiji je osnivač 

Koprivničko-križevačka županija.  

 

              Dužnosnik navodi da Općina Gornja Stubica financira određene programe u 

Osnovnoj školi „Matija Gubec“, i to program male škole, a sufinancira troškove 

prehrane i prijevoza učenika, zatim troškove asistenata u nastavi, školu u prirodi, školu 

plivanja i ostale potrebe škole po zahtjevu. U zahtjevu za donošenjem mišljenja 

dužnosnik postavlja upit da li se, obzirom na odredbe ZSSI-a, uopće može javiti na 

raspisani natječaj za radno mjesto voditelja računovodstva. Nadalje nadvodi da je 

natječaj raspisan 02.04.2013.g. i otvoren do 10.04.2013.g. 

 

             Povjerenstvo utvrđuje da dužnosnik postavlja upit koji se odnosi na situaciju 

naklon prestanka obnašanja dužnosti, pa u konkretnome slučajnu mjerodavno 

materijalno pravo predstavlja odredba čl. 20. st.1 i st. 4. ZSSI-a. 

 

              Odredbom čl. 20. st. 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. 

 

             Odredbom članak 20. st. 4. propisano je da u opisanom slučaju iz čl. 20. st. 1. 

ZSSI-a Povjerenstvo može dužnosniku dati suglasnost na imenovanje, izbor ili 

sklapanje ugovora ukoliko iz okolnosti konkretnog slučaja proizlazi da ne postoji sukob 

interesa. 

 

              Sukladno odredbama članka 2. ZSSI-a sukob interesa postoji kada su privatni 

interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom, a posebice kada privatni interes 

dužnosnika utječe na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti ili se osnovano 

može smatrati da privatni interes dužnosnika utječe na njegovu nepristranost u 

obavljanju javne dužnosti ili kada privatni interes dužnosnika može utjecati na njegovu 

nepristranost u obavljanju javne dužnosti. 

 

            Povjerenstvo utvrđuje da se na području općine Gornja Stubica nalazi samo 

jedna osnovna škola i to upravo Osnovna škola „Matija Gubec“, kojoj je, prema Statutu 

škole, osnivač Krapinsko-zagorska županija. 

 

           Odredbama čl. 12. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 69/03 i 

76/05), propisano je da se sredstva za financiranje djelatnosti osnovne škole čiji je 

osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

osiguravaju u državnom proračunu, odnosno proračunu jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave. U državnom proračunu osiguravaju se između ostalog 

sredstva za plaće zaposlenika osnovne škole, prijevoz zaposlenika, naknade zaposlenika 

osnovne škole utvrđene kolektivnim ugovorom, te stručno usavršavanje učitelja i 
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stručnih suradnika. U proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

osiguravaju se sredstva za materijalne troškove osnovne škole, investicijsko održavanje 

školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala, nabavu školske opreme, 

prijevoz učenika, kapitalnu izgradnju školskog prostora i opreme prema standardima i 

normativima koje utvrđuje ministar. Nadalje, odredbama čl. 9. Zakona o osnovnom 

školstvu propisano je da državna uprava, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave nadležna za školstvo i druge ustanove imaju prema osnovnoj školi samo 

ona prava i obveze na koja su izričito ovlaštena Ustavom i zakonom. 

 

              Iz navoda dužnosnika proizlazi da se isti nema namjeru ponovnog kandidiranja 

na predstojećim lokalnim izborima. Odredbom čl. 8. Zakona o lokalnim izborima 

(„Narodne novine“ broj 144/12) mandat općinskog načelnika, gradonačelnika i župana 

te njihovih zamjenika traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih 

rezultata izbora novoga općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana. 

 

             Povjerenstvo utvrđuje da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 

dana 11. travnja 2013.g., raspisala lokalne izbore koji će se održati dana 19. svibnja 

2013.g., te bi nakon proteka roka iz čl. 8. Zakona o lokalnim izborima, dužnosniku Ivici 

Frajtaku prestao mandat obnašanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika Općine 

Gornja Stubica 

 

             Cijeneći navedene okolnosti Povjerenstvo je mišljenja da se dužnosnik Ivica 

Frajtak, zamjenik općinskog načelnika Općine Gornja Stubica može javiti na natječaj za 

radno mjesto voditelja računovodstva u Osnovnoj školi „Matija Gubec“ Gornja Stubica 

jer bi posao voditelja računovodstva obavljao nakon prestanka obavljanja dužnosti 

zamjenika općinskog načelnika.  

 

            Iako je odredbom čl. 20. st 1. ZSSI-a, propisana zabrana dužnosniku da u roku 

od jedne godine nakon prestanka dužnosti prihvati imenovanje ili izbor, ili sklopi 

ugovor kojim stupa u radni odnos kod pravne osobe koja je za vrijeme obnašanja 

mandata dužnosnika bila u poslovnom odnosu s tijelom u kojem je dužnosnik obnašao 

dužnost, Povjerenstvo utvrđuje da u konkretnom slučaju ne postoji sukob interesa jer 

financiranje i sufinanciranje određenih programa i aktivnosti Osnovne škole „Matija 

Gubec“, od strane Općine Gornja Stubica, predstavlja ispunjavanje zakonom propisanih 

obveza koje u odnosu na ovu osnovnu školu za Općinu Gornja Stubica proizlaze iz 

Zakona o osnovnom školstvu. 

 

              Naime, odredbom čl. 4. st. 3. ZSSI-a, poslovni odnos u smislu ZSSI-a, opisan 

je kao odnos koji proizlazi iz ugovora o javnoj nabavi, stjecanja državnih potpora ili 

drugih oblika stjecanja sredstava od tijela javne vlasti, zatim odnos koji proizlazi iz 

koncesija i ugovora javnog privatnog partnerstva, osim državnih potpora u slučaju 

elementarnih nepogoda. Sukladno odredbi čl. 4. st. 4. ZSSI-a, poslovnim subjektom u 

smislu ZSSI-a, smatraju se trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe te drugi 

subjekti poslovnih odnosa kao što su trgovci pojedinci, obrtnici i nositelji samostalnih 

djelatnosti te nositelji i članovi drugih polovnih subjekata osnovanih na temelju zakona.  

 

             Iako je osnovna škola, sukladno odredbi čl. 44. Zakona o osnovnom školstvu po 

obliku ustrojstva javna ustanova, te se time može smatrati poslovnim subjektom u 

smislu odredbe čl. 4. st. 4. ZSSI-a, te iako Osnovna škola „Matija Gubec“ kroz 
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financiranje i sufinanciranje od strane Općina Gornja Stubica stječe sredstva od tijela 

javne vlasti, što se može smatrati poslovnim odnosom u smislu odredbe čl. 4. st. 3. 

ZSSI-a, Povjerenstvo smatra da u konkretnom slučaju privatni interesi dužnosnika Ivice 

Frajtaka, koji proizlaze iz stupanja u radni odnos u navedenoj osnovnoj školi u slučaju 

da dužnosnik Ivica Frajtak prođe na raspisanom natječaju za radno mjesto voditelja 

računovodstva u navedenoj osnovnoj školi, nisu u suprotnosti s javnim interesom i ne 

utječu, niti se osnovano može smatrati da utječu, niti mogu utjecati, na njegovu 

nepristranost u obavljanju javne dužnosti zamjenika općinskog načelnika Općine Gornja 

Stubica iz razloga što financiranje i sufinanciranje programa i aktivnosti Osnovne škole 

„Matija Gubec“ od strane Općine Gornja Stubica predstavlja ispunjavanje zakonom 

propisanih obvezi koje proizlaze iz Zakona o osnovnom školstvu. Slijedom navedenog,  

Povjerenstvo smatra da Ivica Frajtak u obnašanju dužnosti zamjenika Općinskog 

načelnika Općine Gornja Stubica, prilikom sudjelovanja u odlučivanju i provedbi 

odluka o financiranju i sufinanciranju odnosno o dodjeli sredstava od tijela javne vlasti, 

nije pogodovao privatnom interesu dobivanja radnog mjesta voditelja računovodstva u 

navedenoj osnovnoj školi po prestanku mandata. 

 

                Povjerenstvo ukazuje i na okolnost da je navedeni posao prema Statutu 

navedene osnovne škole administrativno-tehnički posao a za financijsko poslovanje 

odgovoran je i ovlašten isključivo njezin ravnatelj i to za zakonitost, učinkovitost, 

svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima, kao i za planiranje i 

izvršavanje proračuna, te za ustroj i zakonito, pravilno vođenje proračunskog 

računovodstva. 

 

                Vodeći računa o trajnoj potrebi zaštite javnog interesa, Povjerenstvo 

dužnosniku posebno ukazuje na odredbu članka 20. st. 3. ZSSI-a kojom je propisano da 

obveze koje za dužnosnika proizlaze iz članka 7., 8., 9., 14. i 17. ZSSI-a počinju danom 

stupanja na dužnost i traju dvanaest mjeseci od dana prestanka obnašanja javne 

dužnosti.  

 

             Odredbom članka 7. ZSSI-a propisano je da je dužnosnicima zabranjeno primiti 

ili zahtijevati korist ili obećanje koristi radi obavljanja dužnosti, ostvariti ili dobiti pravo 

u slučaju da se krši načelo jednakosti pred zakonom, zlouporabiti posebna prava 

dužnosnika koja proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti, primiti dodatnu 

naknadu za poslove obnašanja javnih dužnosti, tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili 

uslugu radi glasovanja o bilo kojoj stvari, ili utjecati na odluku nekog tijela ili osobe 

radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe, obećavati zaposlenje ili neko drugo 

pravo u zamjenu za dar ili obećanje dara, utjecati na dobivanje poslova ili ugovora o 

javnoj nabavi, koristiti povlaštene informacije o djelovanju državnih tijela radi osobnog 

probitka ili probitka povezane osobe, na koji drugi način koristiti položaj dužnosnika 

utjecanjem na odluku zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti kako bi postigli osobni 

probitak ili probitak povezane osobe, neku povlasticu ili pravo, sklopili pravni posao ili 

na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi. 

 

              Navedene odredbe dužnosnik je dužan poštivati i u kontekstu i u postupku 

javljanja na raspisani natječaj za radno mjesto voditelja računovodstva u Osnovnoj školi 

„Matija Gubec“.  

 



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  

 

             Ukoliko Povjerenstvo utvrdi da je dužnosnik povrijedio neku od navedenih 

odredbi, ili ako utvrdi da je na neki drugi način dužnosnik koristio obnašanje javne 

dužnosti zamjenika općinskog načelnika Općine Gornja Stubica kako bi po prestanku 

mandata zasnovao radni odnos u navedenoj osnovnoj školi, bez odgađanja će o tome 

obavijestiti nadležno državno odvjetništvo. 

 

 

             Slijedom svega navedenog, Povjerenstvo je donijelo mišljenje kako je navedeno 

u izreci ovoga akta. 

 

                                                                      PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                               Dalija Orešković, dipl. iur. 

 


