
 

 

 

 

Ur. broj: 711-I-132-01-M-19/10 

Zagreb, 21. lipnja 2010. g. 

 

                   Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu; 

Povjerenstvo), sukladno čl. 5. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih 

dužnosti  (Narodne novine, broj 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08 i 38/09 u daljnjem 

tekstu: Zakon) te članka 27. st. 2. Pravilnika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o 

unutarnjem ustroju i postupku (Narodne novine, broj 86/05 i 123/09, u daljnjem tekstu: 

Pravilnik) u predmetu Ankice Blažević, dipl. oec. u ime Tajništva Ličko-senjske županije, 
na svojoj 15. sjednici, održanoj 17. lipnja 2010.g., donijelo je sljedeće:  

 

                                                             MIŠLJENJE  

                   Ivica Mataija, zamjenik župana Ličko-senjske županije, uz plaću koju prima 
kao ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću nema pravo i na naknadu za obnašanje 
dužnosti zamjenika župana. 

                                                              Obrazloženje  

                   Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem prijedloga gđe. Ankice 

Blažević, dipl. oec. u ime Tajništva Ličko-senjske županije od 04. svibnja 2010.g.  

                   Podnositeljica prijedloga navodi da je čl. 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi propisana naknada za rad zamjenika župana koji dužnost 

obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa. Ivica Mataija, prof. zamjenik župana Ličko-senjske 

županije imenovanu dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa, a plaću i druga prava iz 

radnog odnosa ostvaruje u državnom arhivu u Gospiću kao ravnatelj Arhiva. Obzirom da je da 

je Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi donesen nakon mišljenja 

koje je Povjerenstvo dalo g. Mataiji po istom pitanju i po kojemu isti može primati plaću ili 

naknadu samo za jednu od te dvije javne dužnosti, podnositeljica traži mišljenje Povjerenstva 

mijenja li se situacija donošenjem citiranog Zakona i može li se sada, sukladno čl. 7. istog 

Zakona, g. Mataiji donijeti rješenje  po kojemu će primati naknadu za rad zamjenika župana. 

                   Člankom 2. taksativno je propisano je tko su dužnosnici u smislu Zakona o 

sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (u daljnjem tekstu: Zakon), a 



člankom 21. st. 3. da se odredbe čl. 3.-6., 8.-11. i 14. Zakona na odgovarajući način 

primjenjuju na sve osobe koje obnašaju javne dužnosti. 

                  Člankom 9. Zakona propisano je da dužnosnici koji za vrijeme obnašanja javne 

dužnosti primaju plaću za dužnost koju obnašaju ne smiju primati drugu plaću, osim ako 

obavljaju djelatnost dopuštenu ovim Zakonom. 

                  Člankom 11. st. 8. Zakona propisano je da dužnosnici smiju biti članovi 

upravljačkih ili nadzornih organa neprofitnih pravnih osoba kao što su zaklade, udruge i druge 

pravne osobe koje obavljaju znanstvenu, humanitarnu, kulturnu, sportsku i sličnu djelatnost, 

ali bez prava na naknadu ili primanje dara u toj ulozi, osim prava na naknadu putnih i drugih 

troškova.             

                  Člankom 2. Uredbe o osnivanju Državnog arhiva u Gospiću ( NN 101/99 ) 

propisano je da je osnivač Arhiva  Republika Hrvatska, a osnivačka prava u njezino ime 

obavlja Ministarstvo kulture. 

                  Člankom 4. Uredbe propisano je da Arhivom upravlja ravnatelj sukladno člancima 

54. i 55. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, tj. da ravnatelje područnih državnih arhiva 

imenuje i razrješava ministar kulture. 

                  Člankom 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(28/10) propisano je da naknade za rad zamjenika župana, gradonačelnika i njihovih 

zamjenika te općinskih načelnika i njihovih zamjenika, koji dužnost obnašaju bez zasnivanja 

radnog odnosa, mogu iznositi najviše do 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće 

odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun 

plaće, a člankom 7. da pojedinačna rješenja o visini plaće, odnosno naknade za rad župana, 

gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, utvrđene prema odredbama 

Zakona, donosi pročelnik upravnog tijela nadležnog za kadrovske poslove u jedinici lokalne i 

područne (regionalne) samouprave. 

                   Obzirom da je osnivač Državnog arhiva u Gospiću  Republika Hrvatska, a ne 

jedinica lokalne, odnosno ( područne ) regionalne samouprave budući da ravnatelja imenuje 

ministar kulture, iz tog razloga obavljanje poslova ravnatelja Arhiva smatra se javnom 
dužnošću pa stoga g. Ivica Mataija  može obnašati i dužnost ravnatelja Državnog arhiva u 

Gospiću i dužnost zamjenika župana, ali ima pravo samo na jednu plaću, sukladno čl. 9. i čl. 

11. st. 8. Zakona te Uputi dužnosnicima o primjeni čl. 9. Zakona o sprječavanju sukoba 

interesa u obnašanju javnih dužnosti, br. I-128-PSI-PP/09 od 29.09.2009. godine.  

                   Dakle, donošenjem Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi ne mijenjaju se niti se umanjuju odredbe čl. 9. i čl. 11. st. 8. Zakona o 

sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti pa stoga g. Mataija uz plaću koju 

prima kao ravnatelj u Državnom arhivu u Gospiću nema pravo i na naknadu za obnašanje 

dužnosti  zamjenika župana Ličko-senjske županije. 

                   U skladu s gore navedenim, Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u 

izreci ovoga akta. 

 

 

                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

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


