
 

 

 

 

Urbroj. 711-I-33-01-SI-52-53-10/11 

Zagreb, 07.02.2011. 

 

                          Povjerenstvo  za   odlučivanje  o    sukobu  interesa  (u   daljem     tekstu: 
Povjerenstvo), sukladno odredbi  čl.  17.   st.  3.  Zakona   o  sprječavanju     sukoba    interesa  u 
obnašanju javnih dužnosti (Narodne novine, broj 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08, 38/09 i 92/10, u 
daljem tekstu: Zakon) te čl. 41. st.1. toč. 6. 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  protiv g. Andrije Juzbašića, općinskog načelnika Općine Bošnjaci i 6 
općinskih vijećnika,  na  svojoj  21.  sjednici,  održanoj  02. veljače 2011., donijelo je sljedeću:  

 

                                                       ODLUKU  

1. Općinski načelnik Općine Bošnjaci g. Andrija Juzbašić i općinski vijećnici: Mate 
Lešić, Mladen Tomašević, Luka Jelić, Mate Aleksić, Antun Leaković te Darko 
Juzbašić nalaze u situaciji sukoba interesa zbog kršenje odredbi čl. 1. st. 2. 
Zakona, a vezano za odredbe čl. 3., 4. i 6. Zakona. 

2. Dužnosnicima iz točke 1. izriče se sankcija javne objave odluke Povjerenstva na 
trošak dužnosnika.  

 

                                                     Obrazloženje  

               Postupak   odlučivanja   o   sukobu   interesa   pokrenut   je   temeljem   prijava sukoba 
interesa  općinskih vijećnika Općine Bošnjaci; Mate Lenića, Krunoslava Lešića i Josipa Jovanovca od 
19. studenoga 2010.. Prijave su podnesene protiv načelnika Općine Bošnjaci g. Andrije Juzbašića i 4 
člana općinskog Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području 
Općine Bošnjaci; Dragana Modića, Tomislava Babogredca, Mate Lešića i Mladena Tomaševića od 
čega su posljednja dvojica i općinski vijećnici Općine Bošnjaci (prijava br.52/10) te protiv još 4 
općinska vijećnika: Luke Jelića, Mate Aleksića, Antuna Leakovića i Darka Juzbašića (prijava 
br.53/10). 

              U prijavi br. 52/10 podnositelji navode kako se načelnik Općine zajedno sa 4 člana 
Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Bošnjaci 
našao u sukobu interesa prilikom odabira najpovoljnijih ponuda za kupnju poljoprivrednog zemljišta. 
Naime, općinsko vijeće Općine Bošnjaci je na sjednici 15.09.2009.g. imenovalo 7 članova 
Povjerenstva za raspolaganje (prodaja i zakup) poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području 
Općine Bošnjaci. Općinsko vijeće Općine je na temelju čl.32.st.2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
u vlasništvu RH, 24.9.2010.g. donijelo odluku o prodaji i zakupu poljoprivrednog zemljišta. 



Imenovano Povjerenstvo imalo je zadaću izvršiti odabir najpovoljnijih ponuda za kupnju i zakup 
poljoprivrednih zemljišta i odabrane ponude uputiti Općinskom vijeću na usvajanje. Na temelju 
predloženih, najpovoljnijih ponuda Općinsko vijeće na sjednici 5.11.2010.g. donijelo je Odluku o 
prihvaćanju najpovoljnijih Ponuda. Podnositelji prijave navode kako se sukob interesa dogodio kada 
su se 4 od 7 članova Povjerenstva istovremeno pojavili i kao ponuditelji za kupnju poljoprivrednog 
zemljišta, glasovali se za svoje ponude te su im u konačnici ponude i izabrane kao najpovoljnije. Od 4 
navedena člana Povjerenstva dvojica su ujedno i članovi općinskog vijeća Općine te su i na sjednici 
vijeća glasovali za svoje ponude.  

               U prijavi br. 53/10, podnositelji prijave uz prethodno navedena dva općinska vijećnika Matu 
Lešića i Mladena Tomaševića, istu proširuju i na Luku Jelića, Matu Aleksića, Antuna Leakovića i 
Darka Juzbašića koji su sa svojim Ponudama sudjelovali na Natječaju za prodaju poljoprivrednog 
zemljišta na području općine Bošnjaci i koji su na Općinskom vijeću prilikom odabira najpovoljnijih 
ponuda glasovali za svoje ponude kao najpovoljnije. 

               Predmet je bio točkom dnevnog reda 20. sjednice održane 15. prosinca 2010. g. kada je 
Povjerenstvo odbacilo prijavu sukoba interesa podnesenu protiv g. Dragana Modića i g. Tomislava 
Babogredca, članova Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 
području Općine Bošnjaci,  jer sukladno čl. 37. st.1. Pravilnika Povjerenstva (Povjerenstvo će 
odlukom odbaciti prijavu koja mu je dostavljena ako se ne odnosi na povredu odredaba Zakona, ako 
prijavljena osoba nije dužnosnik u smislu članaka 2. i 21. stavka 3. Zakona, ako se odnosi na 
ponašanje dužnosnika prije stupanja Zakona na snagu, ili ako je nerazumljiva), imenovane osobe nisu 
dužnosnici u smislu čl. 2. i čl. 21.st.3. Zakona.  

               U odnosu na dužnosnike; općinskog načelnika Općine Bošnjaci g. Andriju Juzbašića te 6 
vijećnika općinskog vijeća Općine; Matu Lešića, Mladena Tomaševića, Luku Jelića, Matu Aleksića, 
Antuna Leakovića i Darka Juzbašića Povjerenstvo je pokrenulo postupak te dopisom od 17.12.2010.g. 
zatražilo od općinskog načelnika Općine Bošnjaci g. Andrije Juzbašića, očitovanje o svim navodima iz 
predmetne prijave a vezano za prikupljanje i odabir najpovoljnijih ponuda za kupnju poljoprivrednih 
zemljišta na području Općine Bošnjaci u kojemu su navodno imenovani sudjelovali i kao ponuditelji a 
kasnije i kao odabiratelji najpovoljnijih ponuda.  

               Člankom 1. st. 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti ( u 
daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je sukob interesa situacija u kojoj su privatni interesi 
dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na 
nepristranost dužnosnika u obavljanju javne dužnosti. 

             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.  

             Zakonom su propisana načela djelovanja dužnosnika, čl.3.;  

 (1) Dužnosnici u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i 
nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje 
građana. 

(2) Dužnosnici su osobno odgovorni za svoje djelovanje u obnašanju javnih dužnosti na koje su 
imenovani, odnosno izabrani prema tijelu ili građanima koji su ih imenovali ili izabrali. 



(3) Dužnosnici ne smiju koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima 
povezana. Dužnosnici ne smiju biti ni u kakvom odnosu ovisnosti prema osobama koje bi mogle 
utjecati na njihovu objektivnost. 

(4) Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem dužnosnika kao javnih osoba. 

               Člankom 4. propisano je da su smislu istog Zakona povezane osobe  bračni ili izvanbračni 
drug dužnosnika, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, posvojitelj i posvojenik, srodnici u 
pobočnoj lozi do drugog stupnja i srodnik po tazbini do prvog stupnja, te ostale osobe koje se prema 
drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s dužnosnikom. 

              Člankom 6.st.1.toč.b. propisano je da dužnosnicima je zabranjeno postupati na način: ostvare 
ili dobiju pravo u slučaju da se krši načelo jednakosti pred zakonom, a toč.i. propisano je da je 
također zabranjeno postupati na način da se koristit 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. 

               Člankom 19.st.1. Zakona propisane su sankcije koje Povjerenstvo može izreći dužnosniku , a 
to su obustava isplate dijela neto mjesečne plaće dužnosnika, opomena i javno objavljivanje odluke 
Povjerenstva na trošak dužnosnika te prijedlog za razrješenje dužnosnika s dužnosti. 

             Člankom 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08, 153/09, 21/10, 124/10) 
propisano je; Prvenstveno pravo kupnje ili zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u 
natječaju, sljedećim redoslijedom: 

1. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u 
poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 

2. pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskoga 
poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednoga 
gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu 
i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 

3. ostale fizičke ili pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom. 

Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava kupnje, odnosno 
zakupa, prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima: 

a) dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunjavao ugovorne obveze i koji je poljoprivredno zemljište 
koristio na temelju valjanog ugovora o zakupu, 

b) dosadašnji posjednik koji uredno obrađuje poljoprivredno zemljište i koji je platio sve obveze s 
osnova korištenja tog zemljišta, 

c) pravna ili fizička osoba koja je vlasnik gospodarskog objekta za uzgoj stoke, a ne ispunjava uvjete 
odnosa broja stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 2,5 uvjetna grla po hektaru 
poljoprivrednih površina koje ima u posjedu a pogodne su za ratarsku i stočarsku proizvodnju, 

d) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji je mlađi od 40 godina, 



e) poljoprivredno gospodarstvo kojem je odobren projekt u okviru Operativnog programa koji je 
donijela Vlada Republike Hrvatske iz područja poljoprivrede. 

Ako je više osoba iz stavka 2. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava kupnje odnosno 
zakupa, prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima: 

a) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ima prebivalište na području jedinice 
lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, koji provodi natječaj, 

b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čiji nositelj ima završen poljoprivredni fakultet ili drugu 
poljoprivrednu školu, 

c) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata 
koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca ili član obitelji smrtno 
stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću. 

                 U očitovanju koje je Povjerenstvo zaprimilo 29.12.2010.g. od g. A. Juzbašića, općinskog 
načelnika Općine Bošnjaci, isti navodi kako je prijava podnesena protiv njega u potpunosti 
neutemeljena i zlonamjerna iz razloga što je cjelokupni postupak prodaje i zakupa državnog 
poljoprivrednog zemljišta proveden u skladu sa zakonskim odredbama. Navodi da on, kao načelnik i 
predsjednik Povjerenstva imenovan od strane općinskog vijeća, nije uopće bio sudionik u natječaju 
odnosno nije dostavio nikakvu ponudu za kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta. Nadalje navodi 
kako je Općinsko vijeće 24.09.2010.g. donijelo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 
državnog zemljišta kao i sam javni natječaj s popisom čestica i početnim cijenama. Natječaj je 
objavljen u Glasu Slavonije 28.09.2010. i na nj je pristiglo ukupno 69 ponuda. 18.10.2010. održano je 
javno otvaranje ponuda na kojem su bili prisutni članovi povjerenstva i veći dio ponuditelja. Nakon 
otvaranja ponuda, Povjerenstvo je držeći se odredbi čl. 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu radilo 
tabličnu evidenciju i utvrđivalo rang metodom eliminacije, uz to, načelnik navodi kako su članovi 
Povjerenstva tijekom čitavog postupka bili u kontaktu s Ministarstvom poljoprivrede. Nakon 
utvrđenog prijedloga od strane Povjerenstva napravljen je prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije 
ponuda  koju je Općinsko vijeće na sjednici 05.11.2010.g. prihvatilo. Načelnik navodi kako je istina da 
su članovi Povjerenstva g.  Dragan Modić, g. Tomislav Babogredac, g. Mato Lešić i g. Mladen 
Tomašević sudjelovali u Javnom natječaju s ponudama za kupnju državnog zemljišta, ali sva 4 su 
isključivo poljoprivrednici a njihove ponude prihvaćene su sukladno kriterijima citiranog čl. 36.  
Nadalje navodi kako vijećnik Općinskog vijeća g. Darko Juzbašić nije uopće sudjelovao kao 
ponuditelj u javnom natječaju za prodaju i zakup predmetnog zemljišta, a sudjelovao je u donošenju 
potrebnih odluka Vijeća. Ostali vijećnici općinskog vijeća, i to; Mato Lešić, Mladen Tomašević, Luka 
Jelić, Matija Aleksić, načelnik navodi, su sudjelovali  i kao ponuditelji u javnom natječaju i kao 
vijećnici u donošenju potrebnih odluka vijeća. Za g. Antuna Leakovića načelnik  navod kako je 
sudjelovao na natječaju ali nije sudjelovao u donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude jer nije 
bio nazočan na sjednici vijeća.  

              G. A. Juzbašić, općinski načelnik Općine Bošnjaci uz očitovanje, Povjerenstvu je dostavio 
kompletnu dokumentaciju vezanu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta, među kojima odluku 
o raspisivanju javnog natječaja, javni natječaj, zapisnik Povjerenstva s otvaranja ponuda, zapisnik o 
analizi ponuda i ponude s dokumentacijom navedenih vijećnika i članova Povjerenstva. Iz priložene 
dokumentacije vidljivo je kako je g. Antun Leaković, na predmetnom natječaju sudjelovao i kao 
ponuditelj u natječaju za natječajni br. 61 i 62., i kao predsjednik općinskog vijeća Općine Bošnjaci na 
13. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 05.11.2010.g.u 19 sati kada se donijela Odluka o izboru 
najpovoljnijih ponuda,koju je kao predsjednik Općinskog vijeća i potpisao. Slijedom navedenoga 



načelnikov navod u očitovanju, glede odsustva g. Leakovića na sjednici 05.11.2010. je u potpunosti  
neistinit. Isti g. Leaković je i potpisao Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Bošnjaci koju je Općinsko vijeće 
donijelo na sjednici 24.09.2010.g. 

                Iz spisa predmeta je vidljivo da je g. A. Juzbašić sudjelovao u postupku prodaje i davanja 
zemljišta u zakup kao predsjednik Povjerenstva koje je javno otvaralo ponude, analiziralo ih i 
utvrđivalo konačnu ranglistu te da je sudjelovao, kao načelnik  i na sjednici od 05.11.2010.g. kada je 
donesena odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 
na području Općine Bošnjaci. 

                 Povjerenstvo je 07.01.2011. zaprimilo i Prigovor-prijavu g. Ilije Lešića, zastupan po 
Odvjetniku Krunoslavu Glokoviću iz Županje, a koja je također poslana i Općinskom i Županijskom 
državnom odvjetništvu RH, Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja te Općinskom 
vijeću Općine Bošnjaci.  

                 G. Ilija Lešić, navodi kako se on, kao i njegovi preci godinama bave isključivo 
poljoprivrednom, i kao poljoprivrednik koji jedine prihode ostvaruje po toj osnovi, javio se na 
predmetni natječaj za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta i to u natječaju pod rednim br. 41. Na 
natječaju za isto zemljište pod br. 41. sudjelovao je i pročelnik za gospodarstvo Vukovarsko-srijemske 
županije i Općinski vijećnik, inače pripadnik HSS-a g. Darko Juzbašić, koji je neposredno par mjeseci 
prije natječaja samo formalno-pravno OPG prebacio na kćer studenticu, koja je preko noći, bez 
iskustva postala poljoprivrednica a sve u svrhu kako bi se udovoljilo formalno-pravnim uvjetima za 
sudjelovanje u natječaju. Navodi kako su sve to znali i općinski vijećnici, ali u tom,e nisu našli ništa 
sporno. G. Lešić smatra kako se u predmetnom slučaju, g. Darko Juzbašić, prebacivši OPG na kći, 
povezanu osobu, očito našao u situaciji sukoba interesa jer je na istom natječaju sudjelovao  zapravo i 
kao ponuditelj i kao odabiratelj. 

                   Slijedom prethodno navedenog činjeničnog stanja i uvidom u dokumentaciju, vidljivo je 
kako su g. Mate Lešić i g. Mladen Tomašević, sudjelovali u predmetnom postupku kao ponuditelji 
zainteresirani za predmetna zemljišta, a i kao članovi Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Bošnjaci koje je imalo zadaću izvršiti odabir 
najpovoljnijih ponuda za kupnju i zakup poljoprivrednih zemljišta. G.  Luka Jelić, Mate Aleksić i 
Antun Leaković u predmetnom postupku sudjelovali su i kao ponuditelji zainteresirani za predmetna 
zemljišta i kao članovi općinskog vijeća koji su na sjednici 05.11.2010.g. donijeli je Odluku o 
prihvaćanju najpovoljnijih Ponuda.  

                  Imenovana gospoda, našavši se u ulozi ponuditelja, zainteresiranih za raspolaganje 
poljoprivrednim zemljištima na području Općine Bošnjaci, a s druge strane i kao članovi Povjerenstva 
te članovi općinskog vijeća koje je odlučivalo o najpovoljnijim ponudama ,našli su se u situaciji 
sukoba interesa prekršivši odredbe čl. 3.st.3. Zakona, a vezano za čl. 6. st.1. toč. b. i toč. i. Zakona. 
Naime svoju javnu dužnost su iskoristili za osobni probitak, prekršili načelo jednakosti pred zakonom 
u odnosu na druge ponuditelje koji nisu bili niti članovi Povjerenstva a niti općinski vijećnici te su isto 
tako u postupku iskoristili (ili to mogli) položaj dužnosnika utjecanjem na odluku zakonodavne i 
izvršne vlasti u Općini a kako bi postigli osobni probitak, neku povlasticu ili pravo, sklopili pravni 
posao ili na drugi način interesno si pogodovali.  

                 U konkretnom slučaju, navedenih 5 dužnosnika su se trebali izuzeti iz cjelokupnog 
postupka odlučivanja u predmetnom natječaju, tj. obzirom da su na istom natječaju sudjelovali u 



svojstvu ponuditelja nisu mogli sudjelovati i kao odabiratelji odnosno članovi Povjerenstva i općinski 
vijećnici koji su odlučivali o svojim ponudama.   

                   G. Darko Juzbašić, kako je navedeno u spisu predmeta svoje OPG prenio je na, kći Andreu 
Juzbašić, koja je sudjelovala na predmetnom natječaju za natječajni broj 41., čiju ponudu kao 
najpovoljniju je prihvatilo Općinsko vijeće, među kojima je jedan od članova bio i njezin otac. 
Sukladno čl.4. Zakona, gđa. Andrea Juzbašić, se smatra povezanom osobom s g. Darkom Juzbašićem, 
svojim ocem, te se sve radnje koje u postupku poduzima povezana osoba, u ovom slučaju njegova kći, 
kao najbliži krvni srodnik smatraju poduzetim radnjama dužnosnika g. Darka Juzbašića. Povjerenstvo 
ne može ulaziti u radnje koje se odnose na eventualno pobijanje pravnih poslova glede prijenosa OPG-
a s oca na kći neposredno pred raspisivanje natječaja, ali svakako, uzevši u obzir sve okolnosti 
predmetnog slučaja i zaprimljenu dokumentaciju konstatira kako je g. Darko Juzbašić, općinski 
vijećnik Općine Bošnjaci prekršio odredbe čl.3.st.3. Zakona, a vezano za zabranjeno djelovanje 
dužnosnika iz čl. 6.st. 1.toč. b. Zakona. Dužnosnicima je zabranjeno da javnu dužnost koju obnašaju 
koriste za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana, a u predmetnoj situaciji kći gđa. 
Andrea Juzbašić se svakako smatra povezanom osobom s g. Darkom Juzbašićem, ocem, koji je u 
postupku donošenja Odluke za izbor najpovoljnijih ponuda sudjelovao kao odabiratelj u svojstvu 
općinskog vijećnika, a za svoju kći, kao jednu od ponuditelja za zemljište pod natječajnim br.41. 

                  Sukladno Zakonu dužnosnicima je zabranjeno postupati na način da ostvare ili dobiju 
pravo u slučaju da se krši načelo jednakosti pred zakonom, a u predmetnoj situaciji, sudjelovanje oca i 
kćeri u postupku u kojem je kći ponuditeljica, a otac jedan od odabiratelja ponuda, predstavljalo bi 
kršenje načela pred zakonom u odnosu na sve druge ponuditelje koji su se javili na natječaj za isto 
zemljište kao i gđa. Andrea Juzbašić.  

                  U konkretnom slučaju g. Juzbašić se trebao izuzeti iz cjelokupnog postupka predmetnog 
natječaja na kojem je sudjelovala njegova kći, kako bi izbjegao sukob interesa.  

                  Općinski načelnik općine Bošnjaci, g. Andrija Juzbašić, nije sudjelovao kao ponuditelj u 
natječaju za prodaju i zakup predmetnog poljoprivrednog zemljišta, ali je u istom sudjelovao kao 
predsjednik  Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine 
Bošnjaci, koje je zaprimalo, otvaralo, razmatralo i konačno predložilo rang listu najpovoljnijih ponuda 
Općinskom vijeću Općine na usvajanje te je isto tako sudjelovao i na sjednici općinskog vijeća 
05.11.2010.g. kada je donesena Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda. Dakle g. Andrija Juzbašić  bio 
je kao načelnik, odnosno nositelj izvršne vlasti, u potpunosti je bio upoznat sa svim događanjima kako 
generalno vezano za situaciju u općini tako i konkretno za radnje vezane za predmetni javni natječaj.  

                  Kao opća odredba propisana čl. 1. st. 2. Zakona navedeno je da je situacija sukoba interesa 
situacija u kojoj su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni 
interes utječe ili može utjecati na nepristranost dužnosnika u obavljanju javne dužnost, s posebnim 
osvrtom na drugi dio definicije da privatan interes može utjecati na nepristranost dužnosnika a 
vezano za ovu, konkretnu situaciju. Naime našavši se u situaciji da ista osoba sudjeluju i u ulozi 
ponuditelja tj. fizičke osobe koja sudjeluje na natječaju i u ulozi odabiratelja tj. osobe koja obnaša 
dužnost u toj jedinici lokalne samouprave, uzmimo da u konačnici privatni interes možda i nije utjecao 
na obnašanje javne dužnosti, interes je svakako mogao utjecati, što je i prirodno za očekivati, a 
predmetnom situacijom „dvojnosti“ svakako je povrijeđena i odredba čl. 6. st.1. toč.b. koja zabranjuje 
ostvarivanje ili dobivanje prava u slučaju da se krši načelo jednakosti pred zakonom.  



Predmetnom situacijom, uzevši u obzir da je do situacije sukoba interesa  došlo/moglo doći, 
povrijeđene su i odredbe čl. 3. Zakona koje propisuju načela djelovanja dužnosnika i s njima 
povezanih osoba, a vezano za zabranjena djelovanja iz čl.6. Zakona. 

                Nadalje, općinski načelnik općine Bošnjaci našao se u situaciji sukoba interesa prekršivši 
odredbe čl.3. Zakona, a vezano za čl. 6.st1.toč.i. Zakona, jer je bio upoznat sa cjelokupnom situacijom 
koja se događala vezano za postupak javnog natječaja za poljoprivredno zemljište u općini, bio je 
upoznat i sa činjenicom da su se pojedinci na istom natječaju javili i kao ponuditelji i kao odabiratelji, 
a da nije „časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i 
dostojanstvo povjerene im dužnosti“ uočio i reagirao na uočene „nepravilnosti“. Svih 6 imenovanih 
dužnosnika, mogu se s načelnikom smatrati interesno povezanim osobama sukladno  čl. 4., a 
pogodovanje povezanim osobama predstavlja situaciju sukoba interesa. Pogodovanje predstavlja sama 
činjenica što načelnik nije reagirao na uočene nepravilnosti prilikom provedbe postupka javnog 
natječaja na kojemu su sudjelovali općinski vijećnici, članovi općinskog Poglavarstva, te s njima 
povezane osobe, a da se nisu izuzeli, nego su isti bili i u ulozi ponuditelja i odabiratelja na istom 
natječaju.  

                Dakle,   smislu   čl.  39. st. 1,  st. 2  i  st. 3.  Pravilnika,  Povjerenstvo  je  razmotrilo pristigla 
očitovanja   kao   i   pribavljene činjenice prethodno navedene u spisu predmeta i donijelo odluku da se 
sukladno  čl. 41. st. 1. toč. 6. Pravilnika utvrdilo da se  općinski načelnik Općine Bošnjaci g. Andrija 
Juzbašić i općinski vijećnici: Mate Lešić, Mladen Tomašević, Luka Jelić, Mate Aleksić, Antun 
Leaković te Darko Juzbašić nalaze u situaciji sukoba interesa, a sukladno čl. 19.sSt.1. Zakona izreklo 
ia je sankciju javne objave odluke Povjerenstva na trošak dužnosnika. 

 

               UPUTA O PRAVNOM LIJEKU  

 

              Protiv ove odluke dužnosnik može, sukladno odredbi cl. 19. st. 11. Zakona, podnijeti zahtjev 
za zaštitu Ustavom zajamčenih prava i slobode čovjeka i građanina Upravnom sudu Republike 
Hrvatske.  

 

                                                                    PREDSJEDNIK POVJERENSTVA  

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

 


