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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 dužnosnika Joze Matasa, 

općinskog načelnika Općine Lećevica i Ante Klepića, zamjenika općinskog načelnika 

Općine Lećevica, na svojoj 5. sjednici održanoj 6. ožujka 2013. donosi sljedeću 

 

 

                                                                 ODLUKU 
 

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

dužnosnika Jozu Matasa, općinskog načelnika Općine Lećevica i dužnosnika 

Antu Klepića, zamjenika općinskog načelnika Općine Lećevica. 

 

II. Pozivaju se dužnosnici Jozo Matas i Ante Klepić da u roku od 15 dana od 

dana primitka ove odluke dostave Povjerenstvu svoja očitovanja na navode iz 

obrazloženja ove odluke koja se odnose na svakog od njih ponaosob. 

 

                                                             Obrazloženje 

 

U odnosu na Jozu Matasa, načelnika Općine Lećevica i Antu Klepića, zamjenika načelnika 

Općine Lećevica, pod brojem 711-U-2219-01-SI-83/11 podnesena je dana 29. kolovoza 2011. 

godine neanonimna prijava zbog sukoba interesa.   

 

Temeljem čl. 3. st. 1. toč. 43. ZSSI-a, Jozo Matas kao općinski načelnik i Ante Klepić kao 

zamjenik općinskog načelnika, spadaju u krug dužnosnika u odnosu na koje Povjerenstvo 

može pokrenuti postupak odlučivanja o sukobu interesa. 

 

Odredbom članka 39. stavak 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. 

 

U predmetnoj prijavi u bitnom se navodi da Jozo Matas, kao načelnik Općine Lećevica i Ante 

Klepić, kao zamjenik načelnika Općine Lećevica nisu otklonili razloge zbog kojih je 

obustavljen postupak koji se prethodno već vodio pred Povjerenstvom za odlučivanje o 

sukobu interesa. U prijavi se ističe da je Jozo Matas i nadalje zamjenik i suradnik direktora 

trgovačkog društva Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o., za što prima osobni dohodak, a 

ujedno je s dvojicom braće u vlasništvu zemljišta na potencijalnoj lokaciji izgradnje 

regionalnog centra otpada u Lećevici. 
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U odnosu na Antu Klepića navodi se da uz dužnost zamjenika načelnika Općine Lećevica, 

koju obavlja profesionalno, već tri godine obavlja i poslove direktora komunalnog trgovačkog 

društva Jasenik d.o.o., koje je u 100% vlasništvu Općine Lećevica, čime prema shvaćanju 

podnositelja prijave obavlja dvije nespojive dužnosti. 

 

U spisu predmeta nalaze se preslika rješenja Općinskog suda u Splitu broj RZ-82/09 od 13. 

siječnja 2009. godine, podaci iz sudskog registra za trgovačko društvo Jasenik d.o.o., zapisnik 

sa 7. Skupštine trgovačkog društva Jasenik d.o.o. od 20. siječnja 2011. godine, dopis Ante 

Klepića sa zahtjevom za razrješenje s mjesta direktora trgovačkog društva Jasenik d.o.o. od 

15. siječnja 2011. godine, odluka o objavi rezultata prijevremenih izbora za načelnika Općine 

Lećevica od 11. srpnja 2010. godine, očitovanje Joze Matasa od 25. veljače 2011. godine, 

očitovanje Ante Klepića od 25. veljače 2011. godine, Odluka Povjerenstva broj                  

711-I-75-01-SI-35/11 od 31. ožujka 2011. godine, izvadak iz sudskog registra za trgovačko 

društvo Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. i izvadak iz sudskog registra za trgovačko 

društvo Jasenik d.o.o. 

 

Iz odluke Općinskog izbornog povjerenstva Općine Lećevica objavljene dana 11. srpnja 2010. 

godine, proizlazi da je na prijevremenim izborima za općinskog načelnika Općine Lećevica 

izabran Jozo Matas, a za zamjenika općinskog načelnika Općine Lećevica izabran je Ante 

Klepić. 

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u ranijem sazivu, vodilo je postupak u odnosu 

na dužnosnike Jozu Matasa i Antu Klepića u kojem je odlukom broj 711-I-75-01-SI-35/11 od 

31. ožujka 2011. godine obustavilo postupak u odnosu na oba dužnosnika, uz obrazloženje da 

je u postupku utvrđeno  da su prijavljeni dužnosnici otklonili uzroke postojanja sukoba 

interesa u određenom roku.  

 

Iz izvatka za trgovačko društvo Jasenik d.o.o. proizlazi da ga je osnovala Općina Lećevica, te 

da je Ante Klepić prestao biti direktor u tom društvu dana 23. prosinca 2011. godine. S druge 

strane iz zapisnika sa 7. sjednice trgovačkog društva Jasenik d.o.o. od 20. siječnja 2011. 

godine proizlazi da je na toj sjednici donesena odluka da je Ante Klepić opozvan s mjesta 

direktora društva s danom 21. siječnja 2011. godine, te je navedeno da se za direktora bira 

Marko Matas, a da će dužnost preuzeti s danom upisa u registar trgovačkog suda. 

 

U odnosu na Jozu Matasa prije donošenja konačne odluke potrebno je pribaviti podatke da li 

je još uvijek i u kojem svojstvu zaposlen u Regionalnom centru čistog okoliša d.o.o., a ako 

više nije zaposlen u kojem je vremenskom razdoblju bio zaposlenik, te također i da li je u tom 

trgovačkom društvu vršio poslove odgovorne osobe, a uz sve to potrebno je provjeriti i da li 

dužnost načelnika Općina Lećevica obnaša volonterski ili profesionalno. Nadalje, potrebno je 

također utvrditi i da li je osobno u vlasništvu ili da li su članovi njegove uže obitelji u 

vlasništvu zemljišta na kojem bi se trebao graditi regionalni centar za gospodarenje otpadom, 

te kada je s tim u svezi izrađen županijski prostorni plan u kojem bi bila označena lokacija 

izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom, te kada je taj županijski plan potvrđen 

od strane Općine Lećevica. 

 

U tom smislu od trgovačkog društva Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. zatražit će se 

podaci s dokumentacijom o zaposlenju općinskog načelnika Joze Matasa, a od Županije             

splitsko-dalmatinske dokumentacija o tome kada je i za koju lokaciju donesen prostorni plan o 

izgradnji županijskog regionalnog centra za gospodarenje otpadom na zemljištu Općine 
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Lećevica. Od Općine Lećevica zatražit će se podaci i dokumentacija o načinu obnašanja 

dužnosti općinskog načelnika (profesionalno ili volonterski), a također i dokumentacija iz 

koje će biti vidljivo da li je i kada potvrđen županijski plan kojim je utvrđena lokacija u 

Općini Lećevica za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom. S tim u svezi 

zatražiti će se i podatak da li je započeta realizacija tog projekta i da li je načelnik općine 

sudjelovao prilikom donošenja odluka koje se na njega odnose. 

 

U odnosu na Antu Klepića potrebno je zatražiti podatak u kojem je vremenskom razdoblju bio 

direktor trgovačkog društva Jasenik d.o.o., s obzirom da iz sudskog registra za to trgovačko 

društvo proizlazi da je prestao biti direktor 23. prosinca 2011. godine, a iz zapisnika skupštine 

tog društva proizlazi da je razriješen s te funkcije još u siječnju 2011. godine. Osim toga 

potrebno je pribaviti i podatak da li je za vrijeme obnašanja dužnosti direktora primao plaću 

ili drugu naknadu za rad. 

 

Podaci potrebni za donošenje konačne odluke u odnosu na Antu Klepića zatražit će se od 

trgovačkog društva Jasenik d.o.o., pri čemu će se posebno zatražiti obrazloženje između 

utvrđenog nesklada u podacima koji se odnose na prestanak obnašanja dužnosti direktora iz 

zapisnika društva te podataka koji su upisani u sudskom registru. 

 

Temeljem odredbe članka 39. stavak 3. ZSSI-a, ovom odlukom zatraženo je od dužnosnika 

Joze Matasa i Ante Klepića da se očituju o svim navodima iz ovog obrazloženja koji se 

odnose na svakog od njih ponaosob, te da svoje očitovanje dostave Povjerenstvu u roku od 15 

dana od dana primitka ove odluke. 

 

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

 

                        

             

 

                                                                             PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

 

                                                                                     Dalija Orešković, dipl. iur. 

 

 


