
 

 

 

 

Broj: I-35-PSI-M-67-09/10 

Zagreb, 24. 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 Ivice Mataije, zamjenika župana Ličko-senjske županije,  na 
svojoj 11. sjednici, održanoj 17. veljače 2010.g., donijelo je sljedeće:  

 

                                                             MIŠLJENJE  

                   Ivica Mataija, zamjenik župana Ličko-senjske županije, može obnašati 
dužnost ravnatelja Državnog arhiva u Gospiću kao i dužnost zamjenika župana, ali 
može primati  plaću ili naknadu  samo za jednu od te dvije dužnosti. 

                                                              Obrazloženje  

                   Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem zahtjeva imenovanoga                 
od 30. studenoga  2009.g.  

                   Podnositelj zahtjeva  navodi da je 17. svibnja 2009.g. izabran za zamjenika 
župana Ličko-senjske županije te da dužnost zamjenika župana obnaša volonterski za što 
prima naknadu u skladu s Odlukom županijske skupštine. S obzirom da je ravnatelj Državnog 
arhiva u Gospiću, za što prima plaću i ostvaruje druga prava iz rada, podnositelj prijedloga 
traži mišljenje Povjerenstva o spojivosti obnašanja te dvije dužnosti.  

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

                  Člankom 11. st. 8. Zakona propisano je da dužnosnici smiju biti članovi 
upravljačkih ili nadzornih organa neprofitnih pravnih osoba kao što su zaklade, udruge i druge 
pravne osobe koje obavljaju znanstvenu, humanitarnu, kulturnu, sportsku i sličnu djelatnost, 
ali bez prava na naknadu ili primanje dara u toj ulozi, osim prava na naknadu putnih i drugih 
troškova. 



                  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 mogu, 
među ostalima, biti članovi 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.  

                  Člankom  2.  Uredbe o osnivanju Državnog arhiva u Gospiću ( NN 101/99 ) 
propisano je da je osnivač Arhiva  Republika Hrvatska, a osnivačka prava u njezino ime 
obavlja Ministarstvo kulture. 

                  Člankom  4. Uredbe propisano je da Arhivom upravlja ravnatelj sukladno 
člancima 54. i 55. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, tj. da ravnatelje područnih 
državnih arhiva imenuje i razrješava ministar kulture. 

                  S obzirom da je osnivač Državnog arhiva u Gospiću  Republika Hrvatska, ne 
jedinica lokalne, odnosno ( područne ) regionalne samouprave čiji je g. Mataija dužnosnik, te 
je isti na mjesto ravnatelja Državnog arhiva imenovan je od strane ministra kulture, g. Ivica 
Mataija može obnašati dužnost ravnatelja Državnog arhiva u Gospiću kao i dužnost 
zamjenika župana, ali ima pravo samo na jednu na plaću ( naknadu ), sukladno čl. 11. st. 8. 
Zakona. Dakle, dužnosnik može ili zadržati postojeći radni odnos u Državnom arhivu, a 
volonterski, bez naknade (osim naknade stvarnih troškova vezanih za obnašanje te dužnosti) 
obnašati dužnost zamjenika župana ili profesionalno obnašati dužnost zamjenika župana, a 
volonterski bez naknade dužnost ravnatelja Državnog arhiva u Gospiću. 
 
                 U skladu s gore navedenim, Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u 
izreci ovoga akta. 
 
 
                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 
 
                                                                                     Mate Kačan, dipl. iur., v.r. 

 
 

 

 

 


