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Zagreb, 30. ožujka  2010. g. 

 

                   Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu; 

Povjerenstvo), sukladno čl. 5. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih 

dužnosti  (Narodne novine, broj 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08 i 38/09 u daljnjem 

tekstu: Zakon) te članka 27. st. 2. Pravilnika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o 

unutarnjem ustroju i postupku (Narodne novine, broj 86/05 i 123/09, u daljnjem tekstu: 

Pravilnik) u predmetu Ana Marije Jukić, zamjenice općinskog načelnika Općine Muć , na 

svojoj 12. sjednici, održanoj 25. ožujka 2010.g., donijelo je sljedeće:  

 

                                                            MIŠLJENJE  

                    Gđa. Ana Marija Jukić ne nalazi se u situaciji sukoba interesa činjenicom 
što joj je od strane Općine Muć putem javnog natječaja dodijeljen atelje na području 
Općine Muć, a potom je na redovitim „izborima za općinskog načelnika, 
gradonačelnika, župana i gradonačelnika grada Zagreba“ izabrana za zamjenicu 
načelnika iste općine.  
 
                                                            Obrazloženje  

                    Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem prijave anonimnog djelatnika 

općine Muć od 26. studenoga 2009.g. 

                    Podnositelj prijedloga navodi kako je Općina Muć prije godinu dana raspisala 

natječaj za izgradnju i dodjelu ateljea površine 150 m2  na području Općine. Od nekoliko 

prijavljenih kandidata na natječaju odabrana je akademska slikarica Ana Marija Jukić koja je 

potom potpisala ugovor s Općinom Muć u kojem se navodi da će Općina u roku izgraditi 

predmetni atelje koji još uvijek nije izgrađen. Na lokalnim izborima u svibnju prošle godine, 

(a nakon provedenog natječaja i potpisivanja ugovora za dodjelu ateljea) Ana Marija Jukić 

izabrana je za zamjenicu općinskog načelnika Općine Muć pa stoga podnositelj prijedloga 

traži mišljenje radi li se u predmetnoj situaciji o sukobu interesa i ako da što je s obvezama 

općine prema potpisanom ugovoru i otvara li to mogućnost sudske tužbe dotične dužnosnice 

poslije odrađenog mandata? 

                   Člankom 2. propisano je tko su dužnosnici u smislu Zakona. 

                   Člankom 21. st.3. Zakona propisano je da se odredbe čl. 3.-6., 8.-11. i 14. Zakona 

na odgovarajući način primjenjuju na sve osobe koje obnašaju javne dužnosti. 

                   Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa smatra da u predmetnom slučaju 

nisu povrijeđene odredbe Zakona iz razloga što u trenutku raspisivanja natječaja, odabira i 

potpisivanja ugovora između gđe. Jukić i Općine Muć, glede izgradnje i dodjele navedenog 



ateljea, ista nije mogla na bilo koji način utjecati na odluku Općine Muć, a niti je u to vrijeme 

bila dužnosnica u smislu Zakona.  

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

dispozitivu ovoga akta. 

 

                                                                       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

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

 

 

 

 

 


