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Broj: M-298/13 

Zagreb, 31. listopada 2013. 

 

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

temelju članka 30. stavka 1., podstavka 2. 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 Ivana Remenara, općinskog načelnika Općine Rugvica, 

na 29. sjednici, održanoj 31. listopada 2013. godine daje sljedeće 

 

MIŠLJENJE 

 

I. Dužnosnik Ivan Remenar, općinski načelnik Općine Rugvica dužan je 

ispuniti i dostaviti Povjerenstvu novo ispunjeni obrazac Izvješća o 

imovinskom stanju dužnosnika s istinito prikazanim podacima o 

imovinskom stanju, u čijoj će napomeni navesti / obrazložiti da li mu se 

isplaćivao te da li mu se isplaćuje naknada za članstvo u Županijskoj 

skupštini Zagrebačke županije.  

 

II. Na temelju članka 12., te čanka 7. podstavka d) ZSSI-a, općinski načelnik 

koji navedenu dužnost obnaša profesionalno, nema pravo na naknadu za 

obnašanje javne dužnosti člana Županijske skupštine Zagrebačke 

županije. 

Obrazloženje 

 

Povjerenstvo je zaprimilo zahtjev dužnosnika Ivana Remenara, općinskog načelnika 

Općine Rugvica, za davanjem mišljenja koji je u knjigama ulazne pošte zaveden pod 

poslovnim brojem 711-U-4008-M-289/13, dana 15. listopada 2013., povodom kojeg se vodi 

predmet broj M-298/13. 

 

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 43. ZSSI-a je propisano da su općinski načelnici 

dužnosnici u smislu odredbi navedenog Zakona. Člankom 6. stavkom 1. i 2.ZSSI-a propisano 

je da su u slučaju dvojbe je li neko ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti, dužnosnici 

dužni zatražiti mišljenje Povjerenstva, koje je potom najkasnije u roku od 15 dana od dana 

primitka zahtjeva, dati obrazloženo mišljenje na zahtjev dužnosnika. 
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Dužnosnik u zahtjevu navodi da je povodom kraja prethodnog mandata i početka 

novog mandata općinskog načelnika Općine Rugvica podnio Povjerenstvu Izvješće o 

imovinskom stanju dužnosnika – imovinsku karticu.  

 

Na stranici 1. Izvješća, pod točkom II. Druge dužnosti dužnosnik je naveo da je član 

Županijske skupštine Zagrebačke županije, te je u rubrici naknada naveo iznos koji prema 

podacima dobivenim od stručne službe Zagrebačke županije, u skladu s odlukom Županijske 

skupštine, primaju članovi Županijske skupštine. Međutim, dužnosnik ističe da mu se, 

pozivom na članak 12. ZSSI-a, navedeni iznos ne isplaćuje, što u podnesenom Izvješću o 

imovinskom stanju nije navedeno. Od Povjerenstva traži uputu za ispravno postupanje u 

opisanim okolnostima. 

 

Povjerenstvo je izvršilo uvid u Izvješće o imovinskom stanju koje je dužnosnik Ivan 

Remenar podnio Povjerenstvu dana 26. lipnja 2013. godine na temelju kojeg je utvrdilo da je 

dužnosnik pod brojem I. - Podatci o dužnosniku naveo da obnaša dužnost općinskog 

načelnika Općine Rugvica, i to profesionalno, za što prima plaću u neto iznosu od 11.264,58 

kuna mjesečno. U dijelu podataka pod brojem II. - Druga dužnost, dužnosnik je naveo da 

obnaša dužnost člana Županijske skupštine Zagrebačke županije, za što prima mjesečnu 

naknadu u neto iznosu od 1.987,27 kuna. 

 

 Obzirom da je dužnosnik u podnesenom Izvješću o imovinskom stanju naveo podatak 

o iznosu naknade koju prima kao član Županijske skupštine Zagrebačke županije, te da se  

prema navodima dužnosnika navedena naknada dužnosniku ne isplaćuje, Povjerenstvo 

upućuje dužnosnika na obvezu da podnese Povjerenstvu ispravno i istinito ispunjeni obrazac 

Izvješća o imovinskom stanju u kojem je potrebno označiti da se Izvješće podnosi povodom 

druge promjene (iz točaka I., II. i III. obrasca), zajedno sa svim potrebnim podatcima.  

 

Dužnosnik se upućuje da u cilju očuvanja vlastite vjerodostojnosti i povjerenja 

građana, u napomeni koju sadrži obrazac, pojasni razloge zbog kojih je u izviješću od 26. 

lipnja 2013.g., naveden iznos naknade za članstvo u Županijskoj skupštini, te da izričito 

navede da li mu je predmetna naknada isplaćivana, u kojem iznosu, u kojem razdoblju, te da li 

se eventualno ista i nadalje isplaćuje. 

 

 Člankom 12. ZSSI-a propisano je da dužnosnici koji za vrijeme obnašanja javne 

dužnosti primaju plaću za dužnost koju obnašaju, ne smiju primati drugu plaću ni naknadu za 

obnašanje druge javne dužnosti, osim ako je zakonom drugačije propisano. 

 

 Člankom 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – u 

daljnjem tekstu: ZLPS) propisano je da član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i 

za to ne prima plaću, već ima pravo na naknadu u skladu s odlukom predstavničkog tijela.  
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Međutim, u odredbama ZLPS-a, a niti u odredbama bilo kojeg drugog zakona nije 

propisano izričito pravo člana predstavničkog tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) 

samouprave, konkretno županijske skupštine, koji je ujedno i dužnosnik na temelju obnašanja 

dužnosti općinskog načelnika, za što prima plaću, i na primanje dodatne naknade na koju 

članovi predstavničkih tijela koji ujedno nisu i dužnosnici u smislu ZSSI-a načelno imaju 

pravo. Povjerenstvo stoga zaključuje da odredbe ZLPS-a, a niti bilo kojeg drugog Zakona ne 

derogiraju zabranu koja za dužnosnika Ivana Remenara kao općinskog načelnika Općine 

Rugvica proizlazi iz članka 12. ZSSI-a, te stoga Povjerenstvo utvrđuje da dužnosnik Ivan 

Remenar nema pravo na naknadu za obnašanje javne dužnosti člana Županijske skupštine 

Zagrebačke županije.  

 

Člankom 7., podstavkom d) ZSSI-a propisano je kao jedno od zabranjenih djelovanja 

dužnosnika, primanje dodatne naknade za poslove obnašanja javnih dužnosti. Obzirom da 

dužnosnik Ivan Remenar prima naknadu za obnašanje dužnosti Općinskog načelnika Općine 

Rugvica, primanje naknade i za obnašanje dužnosti člana predstavničkog tijela jedinice 

lokalne odnosno područne(regionalne) samouprave predstavljalo bi primanje dodatne naknade 

za poslove obnašanja javnih dužnosti u smislu navedene odredbe. 

 

Slijedom svega gore navedenog, Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u 

izreci ovoga akta. Ovo mišljenje dostavit će se podnositelju zahtjeva putem dostavljene e-mail 

adrese, te će biti objavljeno na Internet stranici Povjerenstva. 

 

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

Dalija Orešković, dipl. iur. 


