
 

 

 

 

 

 

 

Urbroj: 711-I-181-01-M-58/11 

Zagreb,  11. srpnja 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 članku 28. stavak 2.  Pravilnika Povjerenstva za odlučivanje 

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

tekstu: Pravilnik), u predmetu Jasenke Friščić, zamjenice gradonačelnika Grada Ivanca, 

na svojoj 26. sjednici, održanoj 07. srpnja 2011, donijelo je sljedeće 

 

 

 

MIŠLJENJE 

 

 

Dužnosnica Jasenka Friščić, zamjenica gradonačelnika Grada Ivanca može uz 

obnašanje dužnosti zamjenika gradonačelnika obavljati i poslove skrbnika, uz primanje 

naknade za troškove u ukupnom iznosu od 350,00 kuna, na ime naknade za obavljanje 

tih poslova, iz razloga što predmetni poslovi ne utječu na zakonito obnašanje javne 

dužnosti koju dužnosnica obnaša. 

 

Obrazloženje 

 

Postupak davanja mišljenja pokrenut je na temelju zahtjeva dužnosnice Jasenke Friščić, 

podnesenog 13. lipnja 2011.g. 

 

Podnositeljica zahtjeva zatražila je  mišljenje nalazi li se u situaciji sukoba interesa i  može li 

primati simboličnu naknadu u ukupnom iznosu od 350,00 kuna, za skrbništvo nad 12 osoba 

lišenih poslovne sposobnosti sa šireg područja Ivanca, koje je na prošlom poslu morala 

prihvatiti, po službenoj dužnosti, kao socijalni radnik u Centru za socijalnu skrb Ivanec. 

Nakon odlaska iz Centra za socijalnu skrb i nadalje je ostala skrbnik za sve one osobe za koje 

nije bilo u interesu da im se skrbnik mijenja jer se uglavnom radi o osobama koje su ili 

duševno bolesne ili mentalno retardirane te bi promjenom osobe koja obnaša dužnost skrbnika 

došlo do narušavanja njihovog zdravstvenog stanja. Rješenjem Centra za socijalnu skrb 

određena joj je naknada u ukupnom mjesečnom iznosu od 350,00 kuna za sve korisnike. 

Zamolila je da rješenje o naknadi miruje do dobivanja mišljenja Povjerenstva.  

 

 

Prema članku 13. St. 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, dužnosnici koji profesionalno 



obnašaju javnu dužnost za vrijeme 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. 

 

Kako je Povjerenstvo, po zahtjevu dužnosnice Jasenke Friščić, utvrdilo  da predmetni poslovi 

ne utječu na zakonito obnašanje javne dužnosti koju dužnosnica obnaša, dalo je mišljenje 

kako je navedeno u izreci ovoga akta. 

 

 

 

 

                                                                           PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

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

 


