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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   
dužnosnice Marice Topić, dr. med, bivše članice Gradskog poglavarstva Grada Pakraca, 
na svojoj 10. sjednici, održanoj 10. prosinca 2009, daje sljedeće 
 

 
MIŠLJENJE 

 
 

Dužnosnica Marica Topić, dr. med, bivša članica Gradskog poglavarstva Grada 
Pakraca, koja je tijekom obnašanja dužnosti obavljala poslove predsjednice Upravnog 
vijeća Opće županijske bolnice u  nije imala pravo na naknadu za obavljanje navedenih 
poslova, osim prava na naknadu troškova u vezi s obavljanjem tih poslova. 
 
 

Obrazloženje 

 

Postupak za davanje mišljenja pokrenut je na temelju zahtjeva dužnosnice, od 29. srpnja 

2009. 

Dužnosnica-članica Gradskog poglavarstva Grada Pakraca, uz obnašanje navedene dužnosti, 

obavljala je i poslove predsjednice Upravnog vijeća Opće županijske bolnice u Pakracu. 

Pita da li je imala pravo na naknadu za obavljanje navedenih poslova. 

 

Dajući mišljenje prema navedenom zahtjevu, Povjerenstvo ističe: 

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. 

Opća županijska bolnica u Pakracu je pravna osoba s pravnim oblikom ustanove, kojoj je 

osnivač Požeško-slavonska županija. 

Prema odredbi čl. 1. st. 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 

i 35/08), ustanova se osniva za trajno obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, 

kulture, informiranja, športa, tjelesne kulture, tehničke kulture, skrbi o djeci, zdravstva, 

socijalne skrbi, skrbi o invalidima i druge djelatnosti, ako se ne obavljaju radi stjecanja dobiti. 

U skladu s navedenim, u konkretnom slučaju Opća županijska bolnica u Pakracu također 

predstavlja, u smislu čl. 11. st. 8. Zakona, neprofitnu pravnu osobu, u kojoj dužnosnik može 

obavljati poslove člana upravljačkog organa te ustanove, ali bez prava na naknadu, osim 

naknade potrebnih i stvarnih troškova koje je imao u obavljanju tih poslova. 

Stoga je Povjerenstvo dalo mišljenje sa sadržajem, kako je navedeno u dispozitivu ovoga akta. 
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