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Zagreb, 26. svibnja 2011. 

 

 

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

odredbi članka 6. stavka 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 

26/11, u daljem tekstu: Zakon) te članka 27. stavak. 1. i 2.  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 dužnosnice  Ane Lovrin, zastupnice u 

Hrvatskom saboru, na svojoj 25. sjednici, održanoj 19. svibnja 2011, donijelo je sljedeće 

 

 

MIŠLJENJE 

 

 

Dužnosnica Ana Lovrin, zastupnica u Hrvatskom saboru, koja istodobno obnaša 

dužnost članice Državnoodvjetničkog vijeća, uz pravo na naknadu nastalih stvarnih i 

učinjenih troškova za obavljanje dužnosti članice Državnoodvjetničkog vijeća, ima 

pravo i na nagradu za obavljanje dužnosti članice Državnoodvjetničkog vijeća. 

 

 

Obrazloženje 

 

Postupak za davanje mišljenja pokrenut je na temelju zahtjeva, podnesenog 6. svibnja 2011.  

 

Dužnosnica, koja obnaša dužnost zastupnice u Hrvatskom saboru, istodobno obnaša dužnost 

članice Državnoodvjetničkog vijeća. 

Dužnosnica pita ima li, kao zastupnica u Hrvatskom saboru, koja istodobno obavlja poslove 

članice Državnoodvjetničkog vijeća pravo na naknadu za obavljanje tih poslova. 

 

Dajući mišljenje prema zahtjevu dužnosnice, Povjerenstvo ističe: 

Prema čl. 145. st. 1. Zakona o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 76/09, 153/09, 

116/10 i 145/10), Državnoodvjetničko vijeće ima jedanaest članova. 

Prema čl. 145. st. 2. navedenog zakona, sedam članova bira se iz redova zamjenika državnih 

odvjetnika, dva člana iz reda Hrvatskog sabora i dva člana iz reda sveučilišnih profesora 

pravnih znanosti. 

Prema čl. 180. st. 1. navedenog zakona, predsjedniku i članovima Vijeća zbog obavljanja 

dužnosti pripada naknada nastalih troškova, naknada za neostvarenu plaću i nagrada. 

Prema čl. 180. st. 2. navedenog zakona, odluku o uvjetima i visini naknada i nagrade iz st. 1. 

ovog članka donosi Vlada Republike Hrvatske. 

Člankom 13. st. 1. Zakona propisano je da dužnosnici, za vrijeme obnašanja dužnosti na koju 

su izabrani ne smiju obnašati drugu javnu dužnost, osim ako je zakonom drugačije propisano. 

Člankom 12. Zakona propisano je da dužnosnici koji za vrijeme obnašanja javne dužnosti 

primaju plaću za dužnost koju obnašaju ne smiju primati drugu plaću ili naknadu za obnašanje 

druge javne dužnosti, osim ako je zakonom drugačije propisano. 



Pravna osnova zakonitosti obavljanja dužnosti članice Držanoodvjetničkog vijeća, u smislu čl. 

13. st. 1. Zakona, utvrđena  je člankom  145. st. 2. Zakona o državnom odvjetništvu. 

Budući da je čl. 180. Zakona o državnom odvjetništvu utvrđeno pravo dužnosnika na nagradu 

za obavljanje dužnosti člana Državnoodvjetničkog vijeća, dužnosnici to pravo pripada i 

sukladno odredbama čl. 12. Zakona.  

Dužnosnica također ima pravo na naknadu nastalih stvarnih i učinjenih troškova koje je imala 

u vezi s obavljanjem dotične dužnosti.   

 

 

 

 

 

                                                                           PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

                                                                                   Mate Kačan, dipl. iur., v.r. 

 

 

 


