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Zagreb, 6. ožujka 2013.g. 

 

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

temelju odredbe članka 39. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne 

novine“, broj 26/11, 12/12 i 126/12,  u daljem tekstu: ZSSI), u predmetu dužnosnice 

Jelene Roknić, zamjenice općinskog načelnika Općine Topusko, na svojoj 5. 

sjednici, održanoj 6. ožujka 2013.g., donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

 

I. Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa u odnosu na 

dužnosnicu Jelenu Roknić, zamjenicu općinskog načelnika Općine 

Topusko. 

 

II. Poziva se dužnosnica Jelena Roknić da u roku od 15 dana od dana primitka 

ove odluke dostavi Povjerenstvu očitovanje na navode iz obrazloženja ove 

odluke. 

 

Obrazloženje 

 

Odredbom čl.3. st.1 .toč. 43. ZSSI-a propisano je da su zamjenici općinskih načelnika 

dužnosnici u smislu odredbi navedenog zakona.  

 

Odredbom čl. 39. st. 1. ZSSI-a propisano je da Povjerenstvo može pokrenuti postupak 

iz svoje nadležnosti na temelju svoje odluke povodom vjerodostojne, osnovane i 

neanonimne prijave ili u slučajevima kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu 

interesa dužnosnika.  

 

U odnosu na dužnosnicu Jelenu Roknić, Povjerenstvo je pod poslovnim brojem 711-

U-924-01-SI-53/12 dana 17.12.212.g., zaprimilo dopis Upravne inspekcije,  

Ministarstva uprave Republike Hrvatske, Klasa: 050-02/12-01/525, Ur.broj: 515-07-

02/2-12/4 od 11.12.2012.g., kojim se Povjerenstvu prosljeđuje anonimna predstavka 

kojom se ukazuje na okolnost da je dužnosnica Jelena Roknić uz obnašanje dužnosti 

zamjenice načelnika Općine Topusko ujedno i vršiteljica dužnosti ravnateljice 

Narodne knjižnice i čitaonice Topusko. Povodom ove dokumentacije otvoren je spis 

predmeta sukoba interesa SI-53/12. 
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Kako je Povjerenstvo iz sadržaja anonimne prijave utvrdilo da bi se u konkretnom 

slučaju moglo raditi o sukobu interesa, odlučilo je pokrenuti postupak po službenoj 

dužnosti.  

 

U spisu predmeta nalazi se mišljenje kojeg je Ministarstvo Uprave Republike 

Hrvatske, Klasa: 016-01/10-01/6, Ur.broj: 515-04-01/2-10-13 od 22.09.2010.g., 

uputilo Sisačko – moslavačkoj županiji, Općini Topusko, n/r općinskog načelnika, a o 

kojem je obaviještena i dužnosnica Jelena Roknić. 

 

U navedenom mišljenju utvrđuje se da je odredbom čl. 90. st. 1. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 

129/05, 109/07, 125/8 i 36/09) propisano da će u jedinicama lokalne samouprave koje 

imaju do 10.000,00 stanovnika općinski načelnik, gradonačelnik i njihov zamjenik 

odlučiti hoće li dužnosti na koje su izabrani obavljati profesionalno.  

 

Nadalje se u navedenom mišljenju utvrđuje da je odredbama čl. 90. st. 4. i st. 5. istog 

Zakona propisano da za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti, općinski načelnik 

i njegov zamjenik ostvaruju pravo na plaću, odnosno naknade plaće kao i druga prava 

iz rada a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja, kao i da se 

osnovna mjerila za određivanje njihovih plaća određuju posebnim zakonom. 

 

U navedenom mišljenju utvrđuje se da su prava zamjenika općinskog načelnika 

uređena gore navedenim Zakonom, te da stoga zamjenik općinskog načelnika ne može 

ući u sustav službeničkih odnosa pa da se stoga ne može zakonito raspoređivati na 

službenička radna mjesta u upravnim tijelima općine niti ga se može zakonito 

imenovati na dužnosti u ustanovama u kojima je osnivač općina. 

 

U navedenom se mišljenju utvrđuje da je obzirom na sve gore navedeno nezakonita 

Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Narodne knjižnice i čitaonice 

Topusko, Klasa: 612-04/10-10-01/3 od 19.05.2010.g., kojom se izabrana zamjenica 

općinskog načelnika Općine Topusko, Jelena Roknić, imenuje na dužnost do 

imenovanja ravnatelja ove knjižnice na temelju ponovnog natječaja, a najdulje do 

godinu dana. U mišljenju se navodi da je potrebno Odluku o imenovanju vršiteljice 

dužnosti ravnateljice Narodne knjižnice i čitaonice Topusko, Klasa: 612-04/10-10-

01/3 od 19.05.2010.g., staviti izvan snage.  

 

U spisu predmeta nalazi se dopis općinskog načelnika Nikole Abramovića,  Općine 

Topusko, Sisačko – moslavačke županije, Republike Hrvatske, Klasa: 080-02/10-

01/01, Ur.broj: 2176/18-01-12-12 od 08.11.2012.g., upućenom Ministarstvu uprave, 

Upravnoj inspekciji, Odjelu za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave 
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u kojem se navodi da novi ravnatelj/ica Narodne knjižnice i čitaonice Topusko nije 

imenovan/a. 

 

U spisu predmeta nalazi se i Ugovor o radu kojeg je za poslove vršiteljice dužnosti 

ravnateljice Narodne knjižnice i čitaonice Topusko sklopila zamjenica općinskog 

načelnika Jelena Roknić, sa općinskim načelnikom Općine Topusko Nikolom 

Abramovićem, koji predstavlja Općinu Topusko kao osnivača Narodne knjižnice i 

čitaonice Topusko. 

 

Odredbom čl. 9. st.2. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana 

i gradonačelnika Grada Zagreba (NN 109/07, 125/08, 24/11 i 150/11) propisano je da 

općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba i njihovi 

zamjenici za vrijeme obnašanja dužnosti ne mogu biti ravnatelj i djelatnik ustanove u 

kojoj je jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave osnivač. 

 

U postupku pred Povjerenstvom potrebno je utvrditi vremensko razdoblje u kojem je 

dužnosnica Jelena Roknić za vrijeme obnašanja dužnosti zamjenice općinskog 

načelnika ujedno bila i vršiteljicom dužnosti ravnateljice Narodne knjižnice i čitaonice 

Topusko, kao i visinu naknade plaće odnosno visinu svih drugih naknada koje je 

ostvarila u obnašanju dužnosti zamjenice općinskog načelnika Općine Topusko i u 

vršenju dužnosti ravnateljice Narodne knjižnice i čitaonice Topusko. 

 

 Od Općine Topusko, te od Narodne knjižnice i čitaonice Topusko, zatražit će se 

dostava podataka i dokumentacije o visini isplaćene naknade plaće i svih ostalih 

isplaćenih naknada dužnosnici Jeleni Roknić. 

 

Na temelju odredbe čl. 39. st. 3. ZSSI-a, ovom odlukom traži se od dužnosnice Jelene 

Roknić da se očituje o navodima iz ovog obrazloženja te da svoje očitovanje, dostavi 

Povjerenstvu u roku od 15 dana od dana primitka odluke i zahtjeva iz toč. II. njezine 

izreke. 

 

Slijedom  svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ove odluke.      

 

 

                                                            PREDSJEDNICA POVJERENSTVA                                                                                                                     

                                                                     Dalija Orešković, dipl. iur. 


