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Zagreb, 15. prosinca 2009. 

 

 

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

odredbi čl. 5. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti 

(Narodne novine, broj 163/03, 164/04, 48/05, 141/06, 60/08 i 38/09, u daljem tekstu: Zakon) 

te čl. 27. st. 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 
podnositelja zahtjeva Dinka Burića, dr. med, zamjenika župana Osječko-baranjske 
županije, na svojoj 10. sjednici, održanoj 10. prosinca 2009, daje sljedeće 
 

 
MIŠLJENJE 

 
1.Dužnosnik Dinko Burić, dr. med, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, može 
primati naknadu tijekom obnašanja navedene dužnosti, koja predstavlja naknadu 
potrebnih i stvarnih troškova koje je dužnosnik imao u vezi s obnašanjem dužnosti.  
2.Povjerenstvo ne utvrđuje visinu naknade troškova koje je dužnosnik iz toč. 2. ovoga 
mišljenja imao u vezi s obnašanjem dužnosti. 
 
 

Obrazloženje 

 

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

studenoga 2009. 

Dužnosnik obavlja poslove liječnika specijalista te za te poslove prima neto plaću u visini od 

6.135,01 kn. 

Za poslove volonterskog obnašanja dužnosti zamjenika župana prima iznos od 2.000,00 kn, 

dok je plaća za profesionalno obnašanje te dužnosti 13.811, 26 kn. 

Dužnosnik pita ima li pravo primati naknadu za volontersko obnašanje dužnosti te, ako ima, u 

kojem iznosu. 

 
U čl. 2. st. 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi ( „Narodne novine“, broj 125/08) određeno je da u jedinicama lokalne 

samouprave, velikim gradovima, gradovima sjedištima županija, odnosno županijama 

općinski načelnik, gradonačelnik i župan dužnost obnašaju profesionalno, a njihovi zamjenici 

odlučit će hoće li dužnosti na koje su izabrani obavljati profesionalno.  
U st. 3. istog članka propisano je da za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti dužnosnici 

ostvaruju pravo na plaću, odnosno naknadu plaće. 

Člankom 14. toč. 4.  Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 177/04 i 73/08) 

utvrđeno je da se primitak članova izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, koji im se isplaćuje za rad u tim tijelima, predstavlja plaću po osnovi 

nesamostalnog rada. 
Prema navedenom, postoje dva načina obnašanja dužnosti zamjenika župana u vezi s 

lukrativnošću te dužnosti: dužnost se obnaša ili  profesionalno, i u tom slučaju dužnosnik ima 



pravo na plaću odnosno naknadu plaće, ili se ne obnaša profesionalno, pa dužnosnik nema 

pravo na plaću (i naknadu plaće), već isključivo pravo na naknadu troškova. 

Sukladno tome, pravna priroda naknade koju dužnosnik prima kad dužnost ne obnaša 

profesionalno jest naknada potrebnih i stvarnih troškova, koje bi dužnosnik imao u vezi s 

obnašanjem dužnosti. Visina takve naknade ovisi o vrsti potrebnih i stvarnih  troškova, koje je 

dužnosnik imao u vezi s obnašanjem dužnosti te njezinu visinu Povjerenstvo ne može 

prethodno utvrditi kao dopuštenu. 
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