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Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ( u daljem tekstu: Povjerenstvo ), sukladno 
odredbi čl. 19. st. 10. 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 točka 4.  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 Joze Matasa, načelnika Općine Lećevica i Ante 

Klepića, zamjenika Općine Lećevica, na svojoj 23. sjednici, održanoj 30. ožujka 2011., 
donijelo je sljedeću 
 
 

ODLUKU 

 

 

Obustavlja se postupak sukoba interesa pred Povjerenstvom pokrenut protiv 

dužnosnika Joze Matasa, načelnika Općine Lećevica te Ante Klepića, zamjenika 

načelnika Općine Lećevica jer su dužnosnici otklonili uzroke postojanja sukoba interesa 

u određenom roku.  

 

 
Obrazloženje 

 
Postupak odlučivanja o sukobu interesa pokrenut je  na temelju  prijave zamjenika 
predsjednika udruge Rast, gospodina Dinka Milića i tajnika udruge Rast, gospodina Ante 
Omana od 15. rujna 2010. 
 
Prijedlogom je traženo ispitivanje tvrdnje o mogućem sukobu interesa Joze Matasa, načelnika 
Općine Lećevica, zaposlenog u Regionalnom centru za čisti okoliš Split, u projektu 
Regionalnog centra za čisti okoliš u Općini Lećevica vrijednog 50 milijuna eura Regionalnog 
centra otpada u Lećevici i činjenicu da je dužnosnik vlasnik dijela zemljišta na planiranoj 
lokaciji. 
Prijedlogom je također zatraženo ispitivanje tvrdnji o mogućem sukobu interesa Ante 
Klepića, zamjenika načelnika Općine Lećevica vezano za zaposlenje na mjestu člana uprave u 
komunalnom poduzeću Jasenik d.o.o. sa sjedištem u Lećevici, čiji je osnivač i vlasnik Općina 
Lećevica i navode oko zapošljavanja po najužim rodbinskim vezama i da je tajnica Općine 
kćer predsjednika Općinskog vijeća. 
 
Nadnevka 02. ožujka 2011. dužnosnik Jozo Matas dostavio je svoje očitovanje, u kojem 
navodi: 
„Zaposlen sam u tvrtci Regionalni centar čistog okoliša d.o.o., gdje ostvarujem osobni 
dohodak, ali ne na poslovima zamjenika direktora (ta funkcija u tvrtci ne postoji), već kao 
zaposlenik na radnom mjestu stručni suradnik za tehničke poslove, a u Općini Lećevica sam 
načelnik Općine, gdje sam volonter za što primam naknadu od 3.750,00 kuna u skladu s 
Odlukom općinskog vijeća“. 
„Nadalje, u prijavi se tvrdi da sam vlasnik dijela zemljišta na lokaciji prije spomenutog 
projekta, na što Vam moram reći da je vlasnik tog dijela zemljišta (cca 19000m2) moja šira 
obitelj, a ne ja osobno, a moram kao bitnu činjenicu naglasiti da je godine 2001. unesena 



markica u županijski prostorni plan koja je označila koja je označila lokaciju gdje će biti 
izgrađen županijski centar za gospodarenje otpadom, a usvajanjem prostornog plana Općine 
Lećevica 2008. god. I potvrđena, a u to vrijeme osobno nisam obavljao nikakvu dužnost i 
participirao u ikakvim odlukama vezanim za projekt Centra“. 
„Također se u prijavi navodi da sam se tek nedavno prijavio na adresu gdje živim, a zapravo 
sam na toj adresi prijavljen od rođenja i nikada nisam mijenjao adresu. Zatim, što se tiče 
određivanja cijena zemljišta na navedenoj lokaciji projekta centra, cijena je određena na 
osnovu procijene sudskog vještaka te porezne uprave odnosno službe čija je to nadležnost, uz 
suglasnost vlasnika zemljišta na predviđenoj lokaciji i Općine Lećevica. Ja osobno nisam 
određivao cijenu zemljišta da bih nekome pogodovao. Još jednom napominjem da je i cijena 
određena prije mog političkog angažmana u Općini Lećevica, a kupoprodaja zemljišta za 
predviđenu lokaciju županijskog centra za gospodarenje otpadom do danas nije izvršena“. 
 
Nadnevka 02. ožujka 2011. dužnosnik Ante Klepić dostavio je svoje očitovanje, u kojem 
navodi: 
„Što se tiče navoda da sam uz dužnost zamjenika načelnika gdje sam inače profesionalno 
zaposlen, istodobno zaposlen i na mjestu Člana uprave komunalnog poduzeća Jasenik d.o.o., 
moram konstatirati da je taj navod djelomično točan. Naime, od dana objave Odluke o objavi 
rezultata prijevremenih izbora za načelnika Općine Lećevica na mjesto zamjenika načelnika 
11. srpnja 2010. godine pa sve do 21. siječnja 2011. godine, do razrješenja na Skupštini tvrtke 
Jasenik d.o.o., obavljao sam i dužnost direktora spomenutog komunalnog poduzeća, ali ne kao 
osoba koja je zaposlena u poduzeću već kao volonter. Pri tom moram naglasiti da za 
obavljanje te funkcije nisam primao nikakvu naknadu. To obavljanje spomenute funkcije 
direktora uz funkciju zamjenika načelnika Općine Lećevica, svjestan sam da nije bilo u skladu 
s Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti. Načelnik Općine koji 
je ujedno prema općinskom Statutu obnaša dužnost Predsjednika skupštine trgovačkog 
društva Jasenik d.o.o. zajedno sa mnom je bio suglasan da ostanem na dužnosti direktora 
poduzeća dok se ne pronađe osoba koja bi preuzela vođenje tvrtke Jasenik d.o.o.“ 
„Što se tiče navoda o zapošljavanju radnika u komunalnom poduzeću po rodbinskim vezama, 
izvješćujem Vas da nitko od zaposlenika nije u rodu sa mnom kao ni u rodu međusobno“. 
„Navod da je moja kćer uposlena kao tajnica Općine je neistinita. Dotična gđica. je zaposlena 
na mjestu v.d. Pročelnice JUO-a, i ne može biti moja kćerka jer imamo podjednako godina“. 
 
Povjerenstvo utvrđujući činjenice iz navedenih očitovanja te iz raspoloživih dokumenata je 
utvrdilo da su se navedeni dužnosnici nalazili u situaciji sukoba interesa glede postupanja 
vezano za tvrtku „Jasenik“ d.o.o. jer je općinski načelnik Općine Lećevica propustio u dvojbi 
o postojanju situacije sukoba interesa zatražiti mišljenje Povjerenstva glede obavljanja 
dužnosti svoga zamjenika, te se po navodima svoga zamjenika usuglasio s istim, te je nakon 
zatraženog očitovanja Povjerenstva pokrenuo postupak razrješenja svoga zamjenika s mjesta 
člana uprave s funkcijom direktora komunalne tvrtke „Jasenik“ d.o.o. u vlasništvu Općine 
Lećevica. Dužnosnik Ante Klepić, zamjenik načelnika Općine Lećevica se tako našao u 
situaciji sukoba interesa jer je u određenom vremenu obnašao dužnost zamjenika načelnika 
općine i dužnost direktora komunalnog poduzeća „Jasenik“ d.o.o., ista kao i načelnik Općine 
Lećevica koji se s takovom situacijom suglasio iako je bio dužan odmah otkloniti razloge i 
uzroke postojanja sukoba interesa u konkretnoj situaciji. 
 
Sukladno članku 56. stavak 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 
26/11), postupci koji su pred Povjerenstvom započeli prije stupanja na snagu ovoga Zakona, 
dovršiti će se prema odredbama 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.). 



 
Kako su gore spomenuti dužnosnici tijekom postupka otklonili uzroke postojanja sukoba 
interesa u određenom roku valjalo je odlučiti kao u izreci ovoga akta te obustaviti postupak. 
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