
 

 

 

 

 

Broj: I-45-PSI-M-76-09/10 

Zagreb, 26. ožujka  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 Elizabete Dragičević, zamjenice općinskog načelnika i Ivana 
Pešuta dipl.ing, načelnika Općine Udbina, na svojoj 12. sjednici, održanoj 25. ožujka 

2010.g., donijelo je sljedeće:  

 

                                                            MIŠLJENJE  

                   Gđa. Elizabeta Dragičević može uz dužnost zamjenice općinskog načelnika 
Općine Udbina imati zasnovan  radni odnos u Domu za starije i nemoćne osobe Udbina, 
te uz plaću koju prima u Domu ima pravo i na mjesečnu naknadu za obnašanje 
navedene dužnosti.  
 
                                                            Obrazloženje  

                   Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem prijedloga g. Pešuta od 29. 

prosinca  2009.g. i zahtjeva gđe. Dragičević od 02.veljače 2010.g. 

                   Podnositelji  prijedloga navode kako je na lokalnim izborim u svibnju 2009. g. 

gđa. Dragičević izabrana za zamjenicu općinskog načelnika Općine Udbina te da navedenu 

dužnost obnaša volonterski uz neto mjesečnu naknadu od 2.000 kuna. Gđa. Dragičević inače 

je zaposlena na radnom mjestu ravnateljice Doma za starije i nemoćne osobe Udbina čiji je 

osnivač Ličko-senjska županija, na navedenu funkciju izabrana je putem javnog natječaja, a 

izbor je izvršen od strane upravnog vijeća ustanove. Dužnosnici traže od Povjerenstva 

mišljenje radi li se u predmetnoj situaciji o sukobu interesa te ima li dužnosnica pravo na 

mjesečnu naknadu za dužnost zamjenice načelnika. 

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



 

                   Člankom 10. st. 2. propisano je da dužnosnici za vrijeme obnašanja javne dužnosti 

mogu uz naknadu obavljati i druge djelatnosti ako to nije u suprotnosti s obnašanjem javne 

dužnosti. 

                   Člankom 9. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i 

gradonačelnika Grada Zagreba, propisano je da općinski načelnik, gradonačelnik, župan i 

gradonačelnik Grada Zagreba i njihovi zamjenici za vrijeme obnašanja dužnosti ne može, 

među ostalima, biti član uprave trgovačkog društva u pretežitom vlasništvu jedinice lokalne, 

odnosno područne (regionalne) samouprave, ili ravnatelj i djelatnik ustanove kojoj je jedinica 

lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave osnivač. 

                   Uredbom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Doma umirovljenika Udbina od 

05. ožujka 1998. g., člankom 2. propisano je da je osnivač Doma Republika Hrvatska, a prava 

i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo rada i socijalne skrbi. 

                   Odlukom o prijenosu osnivačkih prava Ministarstva rada i socijalne skrbi 

(donesenoj na temelju izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi, NN 59/01 i odluke Vlade 

RH, klasa: 550-01-03/01-02/02) od 20. prosinca 2001. g., Republika Hrvatska od 01. siječnja 

2002. g. prenosi na Ličko-senjsku županiju osnivačka prava koja ima nad domom za starije i 

nemoćne osobe Udbina, Krbavska 1.   

                   Obzirom da osnivačka prava nad Domom za starije i nemoćne osobe Udbina ima 

Ličko-senjska županija, tj. jedinica regionalne samouprave, a gđa. Dragičević predmetnu 

dužnost obnaša na lokalnoj razini, ne nalazi se u situaciji sukoba interesa obnašajući  dužnost 

zamjenice načelnika općine Udbina i obavljajući djelatnost ravnateljice Doma za starije i 

nemoćne osobe Udbina. Nadalje, djelatnost socijalne skrbi po svojoj prirodi nije nespojiva s 

obnašanjem navedene javne dužnosti pa sukladno tome, a primjenjujući članak 10. st. 2. 

Zakona, dužnosnica može primati i plaću ravnateljice Doma i  naknadu za obnašanje dužnosti 

zamjenice načelnika Općine Udbina.   

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

dispozitivu ovoga akta. 

 

                                                                       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

                                                                                   Mate Kačan, dipl.iur, v.r. 

 

 

 



 


