
 
                                                             
 
                                                                                                                                                                                         
Urbroj: 711-I--01-M-64/10 
U Zagrebu, 04. veljače 2011. 
                                                   
        
 
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), sukladno 
odredbi članka 17. stavak 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih 
dužnosti („Narodne novine“, broj 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08, 38/09 i 92/10, u 
daljem tekstu: Zakon), te članak 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 Đurđe Adlešič, zastupnice u Hrvatskom 
saboru, na svojoj 21. sjednici, održanoj 02. veljače 2011. godine, donijelo je sljedeće 
 
 
 
                                                       
                                                      MIŠLJENJE 
 
 
 
 
Dužnosnica Đurđa Adlešič, zastupnica u Hrvatskom saboru i vijećnica u Županijskoj 
skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije, ne može istodobno primati uz plaću 
zastupnice u Hrvatskome saboru i novčanu naknadu za obnašanje dužnosti vijećnice u 
Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije sukladno članku 9. stavak 1. 
Zakona  te sukladno tome, ne može iznos novčane naknade  za rad u skupštini donirati 
odnosno preusmjeriti na drugog korisnika - Pučkoj kuhinji u Bjelovaru. 
 
 
 
 
                                                       Obrazloženje 
 
 
 
Postupak za davanje mišljenja pokrenut je na temelju zahtjeva Đurđe Adlešič, zastupnice u 
Hrvatskom saboru, od 21. prosinca 2011. godine. 
 
Podnositeljica zahtjeva traži mišljenje može li kao članica Županijske skupštine Bjelovarsko-
bilogorske županije raspolagati sredstvima novčane naknade za rad u skupštini, te ih donirati  
odnosno preusmjeriti Pučkoj kuhinji u Bjelovaru, te, pod uvjetom da može, može li to učiniti 
sada ili po isteku mandata. 
 
 
 



 
Člankom 9. stavcima 1. i 3. Zakona propisano je da dužnosnici koji za vrijeme obnašanja 
javne dužnosti primaju plaću za dužnost koju obnašaju ne smiju primati drugu plaću ni 
naknadu za obnašanje druge javne dužnosti. Plaćom dužnosnika, u smislu ovoga Zakona, 
smatra se svaki novčani primitak za obnašanje javne dužnosti osim naknade putnih i drugih 
troškova za obnašanje javne dužnosti. 
 
 
                                                                                                                                                      
U skladu s gore navedenim, Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga 
akta. 
 
 
 
                                                                                                                                                                        
 
 
                                                                      PREDSJEDNIK POVJERENSTVA  
 
                                                                            Mate Kačan dipl.iur., v.r. 

 
                                                                        
 
 


