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                   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 Međimurske županije, podnesen na prijedlog Tanje 
Horvat, pročelnice Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu Međimurske županije, na 

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

 
 

                                                             MIŠLJENJE  
 
                     Zastupnik u Hrvatskom saboru nema pravo na naknadu za dužnost 
vijećnika županijske skupštine, osim prava na naknadu troškova koje je imao u vezi s 
obnašanjem te druge dužnosti. 
                 
                                                             Obrazloženje  
 
                    Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem zahtjeva od 27. listopada 

2009.g.  

                    Podnositeljica traži mišljenje Povjerenstva  da li saborski zastupnik koji prima 

plaću u Saboru ima pravo i na naknadu kao vijećnik županijske skupštine. 

                    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. 

 

                    Zabrana primanja naknade za obnašanje druge dužnosti odnosi se na sve 

dužnosnike u smislu čl. 2. Zakona, odnosno na sve osobe koje obnašaju javne dužnosti u 

smislu čl. 21. St. 3. Zakona pa prema tome i na saborske zastupnike. 

 

                    Dakle, sukladno citiranim odredbama Zakona  kao i Upute dužnosnicima o 

primjeni čl. 9. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, br. I-128-

PSI-PP/09 od 29.09.2009. godine, saborski zastupnik kao javni dužnosnik ne može primati 

nikakvu dodatnu naknadu za istodobno obnašanje neke druge dužnosti (među koje spada i 

dužnost vijećnika županijske skupštine) osim naknade troškova koje je imao u vezi s 

obnašanjem te druge dužnosti. 

 

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

dispozitivu ovoga akta. 
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