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Zagreb, 4. veljače 2011. 

 

 

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

odredbi čl. 17. st. 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 čl. 27. st. 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 dužnosnika dr. sc. Ivana Kovača, ravnatelja Državnog zavoda za 
statistiku, na svojoj 21. sjednici, održanoj 2. veljače 2011, donijelo je sljedeće 
 

 

MIŠLJENJE 
 
 

Dužnosnici, članovi popisnih povjerenstava, koja se osnivaju u skladu s odredbama 
Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj u 2011. 
godini („Narodne novine“, broj 92/10), nemaju pravo na naknadu za obavljanje poslova 
propisanih navedenim zakonom, osim prava na naknadu potrebnih, učinjenih i 
dokumentiranih troškova u vezi s obavljanjem tih poslova. 
 
 

Obrazloženje 

 

Postupak za davanje mišljenja pokrenut je na temelju zahtjeva dužnosnika, od 27. prosinca 

2010. 

 
Na temelju Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. 

godine („Narodne novine, broj 92/10), Državni zavod za statistiku će od 1. do 28. travnja 

2011. provesti navedeni Popis. 

Prema čl. 30. citiranog zakona, radi pripreme, organizacije i provedbe Popisa osnivaju se 

županijska popisna povjerenstva za područje županija, popisno povjerenstvo grada Zagreba za  

područje Grada Zagreba te popisna povjerenstva ispostava za područje gradova, općina i 

gradskih četvrti Grada Zagreba. 

Prema čl. 31. citiranog zakona, županijsko popisno povjerenstvo osniva župan, koji je 

istodobno i predsjednik toga povjerenstva, a popisno povjerenstvo Grada Zagreba 



gradonačelnik Grada Zagreba, koji je istodobno i predsjednik toga povjerenstva. 

Prema čl. 32. citiranog zakona, predsjednik popisnog povjerenstva ispostave je gradonačelnik, 

a općinski načelnici su članovi toga povjerenstva. 

Poslovi navedenih povjerenstava su navedeni u čl. 34. i 35. citiranog zakona. 

Dužnosnik zahtijeva mišljenje u pogledu mogućnosti da dužnosnici, obvezni članovi 

navedenih povjerenstva, primaju naknadu za rad u tim tijelima.  

 

U provedenom postupku, Povjerenstvo je utvrdilo sljedeće: 

Prema odredbi čl. 9. st. 1. Zakona, dužnosnici koji za vrijeme obnašanja javne dužnosti 

primaju plaću za dužnost koju obnašaju, mogu primati plaću ili naknadu za obavljanje 

djelatnosti dopuštene Zakonom. 

Posao člana popisnog povjerenstva, koje obavlja osoba-dužnosnik u smislu Zakona, nije 

djelatnost dopuštena Zakonom, već posao od javnog interesa, na koji je dužnosnik obvezan 

Zakonom o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godini. 

Pravna osnova obavljanja dotičnih poslova je zakonska obveza dotičnih osoba-dužnosnika na 

njihovo obavljanje. Stoga navedeni poslovi dužnosniku koji ih obavlja predstavljaju 

privremeni posao od javnog interesa, koji je svojevrsna „pertinencija“ njegova osnovnog 

posla (dužnosti). 

Zakon za poslove od javnog (općeg ili zajedničkog) interesa koji se obavljaju uz osnovni 

posao (dužnost), kao što su poslovi članova upravnih vijeća ustanova i izvanproračunskih 

fondova od posebnog državnog interesa, članstvo dužnosnika lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u nadzornim odborima trgovačkih društava od posebno interesa za te jedinice, 

članstvo u upravljačkim ili nadzornim organima neprofitnih pravnih osoba poput zaklada, 

udruga i drugih pravnih osoba), ne predviđa naknadu. 

Uz navedeno, odredbom čl. 42. Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u 

Republici Hrvatskoj 2011. godini naknada za obavljanje poslova na popisu predviđena je za 

popisivače i kontrolore; za ostale sudionike, među kojima su, osim navedenih  dužnosnika, i 

dužnosnici-ministri te državni službenici ministarstva vanjskih poslova i europski integracija, 

ministarstva unutarnjih poslova, ministarstva obrane, ministarstva pravosuđa te čelnik i 

državni službenici Državne geodetske uprave, kao i koordinatori za područje pojedine 

županije i Grada Zagreba te instruktori za područje pojedine ispostave, naknada citiranim 

zakonom nije predviđena. 

 

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

dispozitivu ovoga akta. 

 

 

 

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

 

 
 

 


