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Zagreb, 14. prosinca 2009. 
 
 
                   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 dužnosnika iz Grubišnog Polja, podnesen na prijedlog gđe. Marije 
Jungić, pročelnice Stručne službe gradskog vijeća Grada Grubišnog Polja, na svojoj 10. 

sjednici, održanoj 10. prosinca 2009.g., donijelo je sljedeće  
 
                                                             MIŠLJENJE  

                    Zamjenik gradonačelnika Grada Grubišnog Polja može obnašati i dužnost 
člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice, ali bez prava na naknadu, osim prava na 
naknadu putnih i drugih troškova vezanih za obavljanje te druge dužnosti.   

                                                             Obrazloženje  
 
                    Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem zahtjeva od 16. studenoga  

2009.g.  

                    Zamjenik gradonačelnika Grada Grubišnog Polja dužnost obavlja volonterski i uz 

to prima mjesečnu naknadu u iznosu 3.500 kuna, a član je i Upravnog vijeća Gradske 

knjižnice, ustanove u vlasništvu grada gdje prima mjesečnu naknadu u iznosu 650 kuna. S 

obzirom na navedeno podnositeljica pita da li je dopušteno primati dvije naknade za 

obavljanje dviju navedenih dužnosti. 

 

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

 

                    Člankom 21. st.3. Zakona propisano je da se odredbe čl. 3.-6., 8.-11. i 14. Zakona 

na odgovarajući način primjenjuju na sve osobe koje obnašaju javne dužnosti. 

 

                    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.                  

                   Sukladno citiranom članku 11. st. 8., zamjenik gradonačelnika grada Grubišnog 

Polja smije obnašati i dužnost člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice Grada Grubišnog 

Polja, ali bez prava na naknadu osim prava na naknadu putnih i drugih troškova vezanih za 

obavljanje te druge dužnosti.  

                   Valja napomenuti kako je irelevantna činjenica da li dužnosnik, predmetnu 

dužnost obnaša volonterski ili profesionalno, tj. neovisno o tome što, u predmetnom slučaju, 

dužnost zamjenika gradonačelnika obnaša volonterski, ne pripada mu pravo na naknadu za 

obnašanje druge 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. 

 


