
 

 

 

 

Broj: I-26-PSI-M-58-09/10 

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 Sandra Kaligari, zamjenice načelnika općine Motovun, na svojoj 

11. sjednici, održanoj 17. veljače 2010.g., donijelo je sljedeće:  

 

                                                             MIŠLJENJE                      

                   Sandra Kaligari, uz dužnost zamjenice načelnika općine Motovun, može biti 
zaposlena i kao učiteljica u osnovnoj školi te uz plaću koju prima u osnovnoj školi ima 
pravo i na naknadu za volontersko obnašanje dužnosti zamjenice načelnika općine 
Motovun kao i pravo na naknadu stvarnih i potrebnih troškova vezanih za obnašanje te 
dužnosti.  

                                                             Obrazloženje  

                    Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem zahtjeva imenovane                  

od 29. studenoga  2009.g.  

                    Podnositeljica prijedloga navodi kako dužnost zamjenice načelnika općine 

Motovun obavlja volonterski  za što prima naknadu u iznosu 2.200,00 kuna. Zaposlena je u 

stalnom radnom odnosu u kao učiteljica razredne nastave u osnovnoj školi Vladimira Nazora 

Pazin, područne škole Motovun, za koji prima redovnu plaću, slijedom navedenoga traži 

mišljenje povjerenstva može li uz plaću koju prima u školi primati i naknadu za dužnost 

zamjenice načelnika općine Motovun. 

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

                    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. 

 



                     Temeljem citiranog članka 10. st. 2. Zakona, gđa. Sandra Kaligari, može uz 

dužnost zamjenice načelnika općine Motovun, biti zaposlena i kao učiteljica u osnovnoj školi 

budući djelatnost obrazovanja po svojoj prirodi nije nespojiva s obnašanjem navedene javne 

dužnosti. Sukladno tome, dužnosnica uz plaću koju prima u osnovnoj školi ima pravo i na 

naknadu za volontersko obnašanje dužnosti zamjenice načelnika općine Matulji kao i pravo 

na naknadu stvarnih i potrebnih troškova vezanih za obnašanje te dužnosti.  

                     Povjerenstvo pri tome naglašava, utvrđivanje činjenice radi li se o dopuštenoj ili 

nedopuštenoj djelatnosti procjenjuje se uvijek na razini konkretnog slučaja, a ne na temelju 

apstraktne procjene određene djelatnosti same za sebe. Stoga dužnosnica, u svakom slučaju 

kada postoji dvojba o eventualnom postojanju situacije sukoba interesa na temelju obavljanja 

određene djelatnosti, mora sukladno čl. 5. Zakona zatražiti mišljenje Povjerenstva o 

dopustivosti obavljanja takve djelatnosti. 

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

izreci ovoga akta. 

 

 

                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

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

 


