
 

 

 

 

Broj: I-25-PSI-M-70-09/10 

Zagreb, 22. 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 Sande Kulić Makar iz ureda gradonačelnika Grada Velike Gorice,  
na svojoj 11. sjednici, održanoj 17. veljače 2010.g., donijelo je sljedeće:  

 

                                                             MIŠLJENJE                      

I. Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika mogu biti članovi povjerenstava 
osnovanih kao stalna radna tijela Grada, al za drugu javnu dužnost nemaju 
pravo na naknadu  osim naknade potrebnih, stvarnih, putnih i drugih 
troškova.  

II. Zamjenik gradonačelnika može primati i naknadu za volontersko obnašanje 
povjerene mu javne dužnosti te plaću ravnatelja srednje škole. 
 

                                                             Obrazloženje  

                    Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem prijedloga imenovanoga                 

od 07. prosinca 2009.g.  

I. Podnositeljica prijedloga traži mišljenje Povjerenstva imaju li gradonačelnik i 

zamjenik gradonačelnika, koji profesionalno obnašaju povjerene im javne 

dužnosti, pravo i na novčanu naknadu u povjerenstvima osnovanim kao stalna 

radna tijela Grada.  

II. Nadalje, podnositeljica prijedloga pita može li zamjenik gradonačelnika uz plaću 

koju prima kao ravnatelj srednje škole u Velikoj Gorici primati i naknadu za 

volontersko obnašanje dužnosti zamjenika gradonačelnika.  

 



                    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 9. Zakona popisano je da dužnosnici koji za vrijeme obnašanja javne 

dužnosti primaju plaću za dužnost koju obnašaju ne smiju primati drugu plaću, osim ako 

obavljaju djelatnost dopuštenu ovim Zakonom. 

 

I. Sukladno citiranim odredbama Zakona  kao i  Upute dužnosnicima o primjeni 

članka 9. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, br. I-

128-PSI-PP/09 od 29.09.2009. godine,  dužnosnica koji istodobno obnaša dvije 

dužnosti (pod pretpostavkom da za drugu javnu dužnost ima suglasnost tijela koje 

ga je imenovalo) može primati dohodak (plaću) samo za jednu od te dvije dužnosti.  

U obnašanju dužnosti, za koju ne prima plaću, u konkretnom slučaju članstvo u 

povjerenstvu osnovanom kao stalno radno tijelo grada,  dužnosnik ima pravo samo 

na naknadu potrebnih stvarnih putnih i drugih troškova koje je imao  u vezi s 

obnašanjem te druge 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.  

                 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. 

II. S obzirom da je osnivač srednje škole u kojoj je dužnosnik  ravnatelj Zagrebačka 

županija, a ne Grad Velika Gorica, dužnosnik može, sukladno citiranom članku 9. 

Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika 

Grada Zagreba obnašati i dužnost zamjenika gradonačelnika Grada Velike Gorice 

te biti ravnatelj srednje škole. Nadalje, djelatnost obrazovanja po svojoj prirodi nije 

nespojiva s obnašanjem navedene javne dužnosti pa shodno tome, a primjenjujući 

članak 10. st. 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih 

dužnosti, dužnosnik može primati i plaću ravnatelja srednje škole, a i  naknadu za 

volontersko obnašanje dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada Velike Gorice.   

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

izreci ovoga akta. 

 

 

                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

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


