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 M-90/11/13 

 

 Zagreb, 13. ožujka 2013. 

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, na temelju odredbe članka 30. st. 1. alineja 2 i 

čl. 39. st.2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ 26/11, 12/12 126/12, u 

daljem tekstu: ZSSI) povodom zahtjeva za donošenjem mišljenja Povjerenstva, kojeg je 

podnio pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti, Grada Umaga 

na svojoj 6. sjednici, održanoj 13 ožujka  2013.g., donijelo je sljedeći: 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

                      

Obustavlja se postupak donošenja mišljenja Povjerenstva. 

 

 

Obrazloženje 

 

               Pročelnik Grada Umaga, Upravnog odjela za opće poslove i upravni sustav, Milan Jurković, 

podnio je Povjerenstvu zahtjev za donošenjem mišljenja, koji je u knjigama ulazne pošte zaveden pod 

poslovnim brojem 711-U-2241-01-M-90/11 dana 15.09.2011.g. U bitnom postavlja upit Povjerenstvu 

da li gradonačelnik Grada Umaga i njegovi zamjenici ostvaruju pravo na povećanu plaću za 

prekovremeni rad, primjerice u slučaju prisustvovanja sjednici Gradskog vijeća koja se održava izvan 

uredovnog radnog vremena gradske uprave, te da li se navedenim dužnosnicima može isplatiti regres i 

božićnica, a koja prava su dužnosnicima priznata Odlukom o plaći i drugim pravima gradonačelnika i 

zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa koju je Gradsko vijeće donijelo na sjednici održanoj 

02.06.2010.g., a objavljenom u Službenim novinama Grada Umaga broj 6/10, te Pravilnikom o radu 

objavljenom u Službenim novinama Grada Umaga broj 4/11. 

 

              U prilogu navedenog zahtjeva dostavljeno je i očitovanje Ministarstva uprave Klasa: 023-

01/10-01/226, Ur.broj: 515-04-01/3-10-2 od 27.09.2010.g., upućeno Gradu Novigradu u kojem se 

navodi da ukoliko je odlukom općinskog odnosno gradskog vijeća kojom se uređuju plaće općinskog 

načelnika odnosno gradonačelnika i njihovih zamjenika propisano da ostala prava iz rada dužnosnici 

ostvaruju u skladu s općim propisima o radu, pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom, 

dužnosnicima pripada pravo na dodatak na plaću za prekovremeni rad, rad blagdanom ili drugim 

zakonom određenim neradnim danom, ukoliko je to pravo utvrđeno navedenim propisima. 

 

              U zahtjevu se navodi da je Odlukom o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika 

gradonačelnika iz radnog odnosa (Službene novine Grada Umaga broj 6/10), u čl.5. propisano da 

dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno, druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu s 

općim propisima o radu, te s općim aktima Grada odnosno kolektivnim ugovorom, koji se primjenjuje 

na službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima, ako zakonom nije drugačije propisano. 
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               Uz zahtjev je dostavljen i izvadak iz Komentara Zakona o službenicima i namještenicima u 

LP(R)S, Zakona o plaćama u LP(R)S i Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u LP(R)S s poveznicama i 

oglednim primjerima koje je izdao TEB pod naslovom „Službenički odnosi, platni i lasifikacijski 

sustav u lokalnim jedinicama“ autora dr.sc. Alena Rajka, u kojem se u odnosu na dvojbe o 

primjerenosti uvrštavanja lokalnih dužnosnika u režim radnog odnosa i u supsidijarnu primjenu općih 

odredbi radnog prava na njih obrazlaže da se u dijelu koji nije reguliran posebnim propisima opće 

odredbe radnog prava primjenjuju i na dužnosnike, te da stoga prava normirana Zakonom o radu koja 

nisu  drugačije uređena posebnim propisima, dužnosnicima pripadaju izravno, a eventualna dodatna 

prava koja iz radnog odnosa koja u odnosu na dužnosnike nisu isključena odredbama posebnih 

zakona, mogu dužnosnicima biti dodijeljena općim aktom jedinice lokalne samouprave. 

 

               Podnositelj zahtjeva, podneskom zaprimljenim pod poslovnim brojem 711-U-2254-01-M-

90/11 od 22.09.2011.g., obavijestio je Povjerenstvo da je u bitnom identičan zahtjev za mišljenjem 

uputio i trgovačkom društvu TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. 

 

Odredbom čl.6. st.2. ZSSI-a, propisano je da će Povjerenstvo najkasnije u roku od 15 dana 

od dana primitka zahtjeva dužnosnika, dati obrazloženo mišljenje da li je neko ponašanje u skladu s 

načelima javnih dužnosti.  

 

              Povjerenstvo u razdoblju od primitka gore navedenog zahtjeva pa do stupanja na dužnost 

članova Povjerenstva koji su izabrani sukladno odredbama ZSSI-a odnosno do dana 11.02.2013.g., 

nije djelovalo, stoga je Povjerenstvo zbog proteka roka iz čl. 6. st. 2. ZSSI-a, po stupanju na dužnost 

uputilo podnositelju zahtjeva dana 01.03.2013.g., poziv da se očituje da li ostaje kod podnesenog 

zahtjeva, te da Povjerenstvo obavijesti o eventualnim promjenama koje su u međuvremenu mogle 

nastati a koje bi bile relevantne za donošenje pravilnog, zakonitog i meritornog mišljenja.  

 

            Dopisom Klasa 121-01/11-01/13, Ur.broj 2105/05-04/02-13/8 od 04.03.2013.g., zaprimljenom 

u knjigama ulazne pošte Povjerenstva pod brojem 711-U-144-01-M-90/11/13, dana 06.03.2013.g., 

pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Umaga, Niko Čančarević, 

očitovao se Povjerenstvu da odustaje od podnesenog zahtjeva za donošenjem mišljenja. 

 

           Slijedom navedenog, Povjerenstvo je donijelo zaključak o obustavi postupka donošenja 

mišljenja. 

 

 

 

                                                                          PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

 

                                                                                              Dalija Orešković, dipl. iur. 

 

 


