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Broj: SI-21/12 

Zagreb, 12. lipnja 2013. 

 

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

odredbe članka 39. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa ( „Narodne novine“, broj 

26/11., 12/12., 126/12. i 48/13 – pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu: ZSSI), u 

predmetu dužnosnika Staniše Žarkovića, zamjenika župana Virovitičko-podravske 

županije u razdoblju od 27. lipnja 2010. do 10. svibnja 2012. godine, na 17. sjednici, 

održanoj 12. lipnja 2013. donosi sljedeću  

 

ODLUKU 

 

I. U razdoblju od 27. lipnja 2010. do 10. svibnja 2012. godine dužnosnik Staniša 

Žarković, zamjenik župana Virovitičko-podravske županije postupao je protivno članku 

9. stavku 2. podstavku 30. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, 

župana i gradonačelnika Grada Zagreba („Narodne novine“, broj 109/07., 125/08., 

24/11. i 150/11.). 

 

II. U razdoblju od 7. lipnja 2012. do 10. svibnja 2013. godine dužnosnik Staniša 

Žarković, postupao je protivno članku 14. stavku 1. ZSSI-a. 

 

III. Zbog proteka roka od 12 mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti 

zamjenika župana Virovitičko – podravske županije, postupak za odlučivanje o sukobu 

interesa protiv dužnosnika Staniše Žarkovića, povodom okolnosti navedenih u 

obrazloženju ove odluke, neće se pokrenuti. 

 

Obrazloženje 

 

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 42. ZSSI-a, propisano je da su župani i njihovi 

zamjenici dužnosnici u smislu navedenog zakona te je stoga dužnosnik Staniša Žarković na 

temelju obnašanja dužnosti zamjenika župana Virovitičko-podravske županije u mandatu od 

27. lipnja 2010. do 10. svibnja 2012. godine bio dužan postupati sukladno odredbama 

navedenog zakona. Člankom 39. stavkom 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. 
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Povjerenstvo je protiv dužnosnika Staniše Žarkovića zaprimilo neanonimnu prijavu 

sukoba interesa koja je u knjigama ulazne pošte evidentirana pod poslovnim brojem 711-U-

523-01-SI-21/12 dana 16. travnja 2012. godine, povodom koje se vodi predmet broj SI-21/11. 

Na temelju članka 39. stavka 4. ZSSI-a, podnositelju prijave jamči se zaštita 

anonimnosti. 

 

U predmetnoj prijavi se u bitnome navodi da Staniša Žarković od 2010. godine obnaša 

dužnost zamjenika župana Virovitičko-podravske županije. Iako je dužnosnicima odredbom 

članka 7. stavka 1. podstavka d) zabranjeno primiti dodatnu naknadu za poslove obnašanja 

javnih dužnosti, imenovani je već 20 godina zaposlen kao odgajatelj u Učeničkom domu u 

Virovitici, za što prima naknadu. U prijavi se još navodi da je člankom 9. Zakona o izborima 

općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba propisano da 

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

vrijeme obnašanja dužnosti ne mogu biti ravnatelj i djelatnik ustanove kojoj je jedinica 

lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave osnivač, a osnivač Učeničkog doma 

Virovitica je Virovitičko-podravska županija. 

 

Člankom 13. stavkom 2. ZSSI-a propisano je da dužnosnici koji profesionalno 

obnašaju javnu dužnost za vrijeme njezina obnašanja ne mogu uz naknadu ili radi ostvarivanja 

prihoda obavljati druge poslove u smislu redovirog i stalnog zanimanja osim ako 

Povjerenstvo, na prethodni zahtjev dužnosnika, utvrdi da predmetni poslovi ne utječu na 

zakonito obnašanje javne dužnosti. 

 

Rješenjem Ureda župana Virovitičko-podravske županije KLASA: 022-01/12-01/03, 

URBROJ: 2189/1-4/1-12-2 od 18. svibnja 2012. godine koje prileži spisu utvrđeno je da je 

Staniša Žarković dana 10. svibnja 2012. godine podnio ostavku na dužnost zamjenika župana 

Virovitičko-podravske županije te mu po slili zakona prestaje mandat zamjenika župana i sva 

prava i obveze po osnovi obnašanja ove dužnosti. Iz obrazloženja navedenog rješenja 

proizlazi da je Staniša Žarković izabran za zamjenika župana Virpvitičko-podravske županije 

sukladno rješenju Županijskog izbornog povjerenstva od 27. lipnja 2010. godine. Svoju 

dužnost obnašao je bez zasnivanja radnog odnosa te mu je pripadalo pravo na naknadu za rad 

sukladno rješenju Ureda župana. Obzirom da dužnosnik dužnost zamjenika župana 

Virovitičko-podravske župnije nije obnašao profesionalno, već volonterski, odnosno bez 

zasnivanja radnog odnosa na njega se ne odnosi zabrana iz članka 13. stavka 2. ZSSI-a. 

 

Međutim, člankom 9. stavkom 2. podstavkom 30. Zakona o izborima općinskih 

načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba propisane su nespojive 

dužnosti općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i 

njihovih zamjenika, te je podstavkom 30. propisano da navedeni dužnosnici za vrijeme dok 

obnašaju dužnost ne mogu biti ravnatelj i djelatnik ustanove kojoj je jedinica lokalne, 

odnosno područne (regionalne) samouprave osnivač.  
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Uvidom u podatke sudskog registra Trgovačkog suda u Bjelovaru, Povjerenstvo je 

utvrdilo da je pod matičnim brojem subjekta 010029878, OIB 93291485939, upisan Učenički 

dom u Virovitici, pravnog oblika ustanova. U podacima o osnivačima/članovima društva 

upisana je Virovitičko-podravska župnija kao jedini osnivač ustanove. U podacima o osobama 

ovlaštenim za zastupanje upisano je da je Staniša Žarković imenovan za ravnatelja, 

ovlaštenog za zastupanje ustanove pojedinačno i u okviru ovlaštenja danih Statutom, odlukom 

Domskog odbora Učeničkog doma od 4.6.2012. godine na vrijeme od 5 godina, te mu mandat 

počinje teći sa danom 7.6.2012. godine. 

Obzirom da je osnivač Učeničkog doma u Virovitici Virovitičko-podravska županija, 

Povjerenstvo utvrđuje da je dužnosnik Staniša Žarković istovremenim obnašanjem dužnosti 

zamjenika župana Virovitičko- podravske županije uz status djelatnika u ustanovi kojoj je 

osnivač županija u kojoj je dužnosnik obnašao dužnost, kršio članak 9. stavak 2. Zakona o 

izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba. 

 

Člankom 14. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi 

upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno 

nadzornih odbora izvanproračunskih fondova niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim 

subjektima. Člankom 20. stavkom 3. istog članka propisano je da obveze koje za dužnosnika 

proizlaze iz članka 7., 8., 9., 14. i 17. toga Zakona počinju danom stupanja na dužnost i traju 

dvanaest mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti. 

 

Člankom 1. stavkom 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(„Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12. i 16/12.) propisano je da 

su učenički domovi javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Člankom 

125. istog Zakona propisano je da je ravnatelj poslovni i stručni voditelj školske ustanove 

(sukladno članku 3. stavku 2. Zakona školske ustanove su osnovne i srednje škole i učenički 

domovi), odgovoran za zakonitost rada i stručni rad školske ustanove, koji, između ostalog, 

predlaže školskom odboru godišnji plan i program rada, statut i druge opće akte, kao i 

financijski plan te polugodišnji i godišnji obračun.  

 

Na temelju navedenih odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi, Povjerenstvo utvrđuje da ravnatelj učeničkog doma obavlja poslove upravljanja 

učeničkim domom koji je kao javna ustanova poslovni subjekt u smislu članka 4. stavka 3. 

ZSSI-a. 

 

Slijedom navedenog, obavljanje dužnosti ravnatelja učeničkog doma u Virovitici za 

vrijeme obnašanja dužnosti zamjenika župana Virovitičko – podravske županije, te u 

razdoblju od dvanaest mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti zamjenika župana 

Virovitičko-podravske županije predstavlja kršenje zabrane propisane člankom 14. stavkom 1. 

ZSSI-a. 
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Obziorm da je Staniša Žarković prestao s obnašanjem dužnosti zamjenika župana 

Virovitičko-podravske županije dana 10. svibnja 2012. godine, te da je do dana donošenje ove 

odluke protekao rok od dvanaest mjeseci od dana prestanka obnašanja navedene dužnosti, u 

kojem roku je dužnosnik bio obvezan postupati sukladno odredbama ZSSI-a, iz razloga 

svrsishodnosti, odlučeno je kao je u izreci ovog akta. 

 

Ova odluka objavit će se na Internet stanici Povjerenstva. 

 

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

Dalija Orešković, dipl. iur. 


