
 

 

 

 

Broj: I-29-PSI-M-66-09/10 

Zagreb, 23. veljače 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 mr. Deneša Šoje, zastupnika u Hrvatskom Saboru i načelnika 
općine Kneževi Vinogradi, na svojoj 11. sjednici, održanoj 17. veljače 2010.g., donijelo je 
sljedeće:  

 

                                                             MIŠLJENJE               

                    Mr. Deneš Šoja, zastupnik u Hrvatskom Saboru,  nema pravo na paušalnu 
naknadu troškova prijevoza u iznosu 2.000,00 kuna za dužnost načelnika volontera 
Općine Kneževi Vinogradi. 

                                         Obrazloženje  

                    Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem zahtjeva imenovanoga                 
od 27. studenoga  2009.g.  

                    Podnositelj prijedloga traži mišljenje Povjerenstva može li kao saborski 
zastupnik, uz plaću u Hrvatskom Saboru, primati i naknadu u iznosu 2.000,00 kuna za 
dužnost načelnika volontera Općine Kneževi Vinogradi. Napominje kako se navedenim 
iznosom pokrivaju troškovi korištenja osobnog automobila i taksi prijevoza za potrebe općine 
te da mu taj iznos općina isplaćuje u fiksnom, paušalnom iznosu. 

                    Člankom 2. propisano je tko su dužnosnici u smislu Zakona o sprječavanju 
sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti. 

                    Člankom 9. Zakona popisano 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. 
 



                    Sukladno citiranim odredbama Zakona  kao i  Upute 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, dužnosnik koji istodobno obnaša dvije javne dužnosti ( pod 
pretpostavkom da za drugu javnu dužnost ima suglasnost tijela koje ga je imenovalo ) može 
primati dohodak ( plaću ) samo za jednu od te dvije dužnosti. Dakle, dužnosnik za drugu 
javnu dužnost koju obnaša ne smije primati niti dohodak ( plaću ), a niti ikakvu drugu dodatnu 
naknadu osim naknade stvarnih troškova vezanih za obnašanje te druge dužnosti. 
 
                    U smislu Zakona i citirane Upute, paušalna mjesečna naknada troškova kakvu 
dužnosnik Šoja navodi da prima, a s kojom navodno pokriva troškove korištenja osobnog 
automobila i taksi prijevoza, nije moguća, nego samo naknada stvarnih i učinjenih troškova 
vezanih za obnašanje  dužnosti načelnika volontera Općine Kneževi Vinogradi.  

                    U skladu s gore navedenim, Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u 
izreci ovoga akta. 
 
 
                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 
 
                                                                                     Mate Kačan, dipl. iur. 

 

 

 


