
 

 

 

 

Urbroj; 711-I-28-01-SI-15-10/11 

Zagreb, 07.02.2011. 

               Povjerenstvo  za   odlučivanje  o    sukobu  interesa  (u   daljem     tekstu: 

Povjerenstvo), sukladno odredbi  čl.  17.   st.  3.  Zakona   o  sprječavanju     sukoba    interesa  

u obnašanju javnih dužnosti (Narodne novine, broj 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08, 38/09 

i 92/10, u daljem tekstu: Zakon) te čl. 41. st.1. toč. 6. 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  protiv g. Zdravka Ronka, zastupnika 

u Hrvatskom saboru i gradonačelnika Grada Požege,  na  svojoj  21.  sjednici,  održanoj  

02. veljače 2011., donijelo je sljedeću:  

 

                                                       ODLUKU  

1. Dužnosnik Zdravko Ronko, zastupnik u Hrvatskom saboru i gradonačelnik 

Grada Požege, u vremenskom periodu od 04. lipnja do 09. prosinca 2009.g., 

nalazio se u okolnostima sukoba interesa kršeći odredbe čl. 1. st. 2. Zakona, a u 

vezi s čl. 3.st. 3. te odredbom čl. 6.st. 1. toč.c) Zakona.  

2. Dužnosniku iz toč.1. ove odluke izriče se sankcija obustave isplate dijela neto 

mjesečne plaće u iznosu od 10.000,00 kuna.           

                 

                                                      Obrazloženje 

 

            Postupak odlučivanja o sukobu interesa pokrenut je po dopisu Tajništva Hrvatskog 

sabora od 31. ožujka 2010.g., a  temeljem zaključka Odbora za izbor, imenovanje i upravne 

poslove Hrvatskog sabora, ( Klasa: 121-01/10-02/01, Urbroj: 6521-18-10-02 od 26. ožujka 

2010.g. ) 

           Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora (čiji je potpredsjednik 

g. Zdravko Ronko) je na 43. sjednici održanoj 26.veljače 2010.g. pod točkom 2. dnevnog reda 

„ zastupnik Zdravko Ronko- pravo na plaću, zastupnički paušal, naknadu za odvojeni život i 

naknadu za bolovanje suprotno o Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom 

saboru i Odluci o zastupničkom paušalu“ raspravljao o dostavljenoj dokumentaciji i 

zatraženom mišljenju koje je Tajništvo Hrvatskog sabora uputilo Odboru 15.veljače 2010.g.  



i donijelo zaključak da zastupnici Hrvatskog sabora za vrijeme bolovanje i privremene 

nesposobnosti za rad nemaju pravo na zastupnički paušal i naknadu za odvojeni život. 

Predsjednica imenovanog Odbora gđa. Nevenka Majedenić istaknula je da je sukladno čl. 77. 

Zakona o radu radnik dužan u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 3 dana obavijestiti 

poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad i njezinom očekivanom trajanju. Svako 

postupanje protivno odredbama Zakona, navodi da bi dovelo poslodavca u zabludu na način 

da isti prima plaću premda zna da na istu nema pravo, već mu pripada pravo na naknadu za 

bolovanje. Nakon provedene rasprave članova Odbora, predsjednica Odbora je zaključno 

konstatirala kako zastupnici ukoliko nisu sposobni obavljati svoje zastupničke dužnosti, 

moraju bez odgađanja otvoriti bolovanje, pravovremeno obavijestiti nadležnu službu 

Hrvatskog sabora te im za to vrijeme ne pripada pravo na zastupnički paušal i naknadu za 

odvojeni život. Slijedom navedenoga Odbor je jednoglasno (dakle uključujući i glas g. 

Ronka) donio  Zaključak kako zastupnici za vrijeme bolovanja i privremene nesposobnosti za 

rad nemaju pravo na zastupnički paušal i naknadu za odvojeni život te se te predmetni 

Zaključak s prikupljenom dokumentacijom proslijedio Tajništvu na daljnje postupanje koje je 

potom  predmet dostavilo Povjerenstvu. 

             Na dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru g. Zdravko Ronko stupio je 11.01.2008. 

g. od kada ostvaruje pravo na plaću u Hrvatskom saboru, zastupnički paušal te naknadu za 

odvojeni život. Dana 04. lipnja 2009.g., zastupniku Ronku dogodila se ozljeda na radu koja je 

prijavljena Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu. U 

vremenskom razdoblju od 04. lipnja 2009. do 09. prosinca 2009.g. imenovani zastupnik 

primao je plaću, zastupnički paušal i naknadu za odvojeni život u Hrvatskom saboru. Dana 

09. prosinca 2009.g. g. Ronko predao je potvrdu o privremenoj nesposobnosti i izvješće o 

bolovanju za razdoblje od 05. lipnja do 30. studenoga 2009.g. , za što mu je Hrvatski zavod za 

zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu za navedeni period isplatio, 16. prosinca 

2009.g. naknadu za bolovanje.  

             Predmet je bio točkom dnevnog reda 18. sjednice kada je Povjerenstvo odlučilo u 

prethodnom postupku od dužnosnika (dopisom od 25.10.2010.g.) zatražiti očitovanje i sve 

relevantne činjenice vezane za navode iz prijave. 

                 U očitovanju koje je Povjerenstvo zaprimilo 22.11.2010.g., g. Ronko navodi da je 

04.06.2009.g. doživio tešku tjelesnu ozljedu noge i ruke o čemu  o čemu je kao dokaz dostavio 

presliku prijave ozljede na radu, presliku povijesti bolesti i otpusnog pisma. Navodi da je tajnik 

Hrvatskog sabora g. Sesar 15.06.2009.g. sačinio i podnio predmetnu Prijavu o ozljedi na radu 

Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu-Područna služba Zagreb, a ista 

je ovjerena od Svemira Samošćanec doktora medicine rada pri Domu zdravlja Centar - Zagreb, kao i 

od strane HZZO-a. G. Ronko je na bolovanju bio od 05.06.2009.g. do 22.01.2010.g. imao je 3 

operativna zahvata u Požegi i Varaždinu, rehabilitaciju u Požegi, Varaždinu te od 27.11.2009.g. u 

Zagrebu. Navodi da se nakon dolaska na rehabilitaciju u Zagreb odmah javio u Dom zdravlja Zagreb, 

ordinaciju medicine rada dr. Svemiru Samošćanecu i tek tad je, navodi, 08.12. 2009.g. , dobio potvrdu 

o privremenoj nesposobnosti za rad i izvješće o bolovanju za razdoblje 05.06.2009. - 30.11.2009.g. i 

koju je sutradan dostavio Hrvatskom saboru. Nadalje navodi kako su mu u razdoblju 05.06.-

30.11.2009.g. doznačavana novčana sredstva na ime plaće ali mu nisu doznačavane obračunske liste 

koje je osobno zatražio tek nakon što je zaprimio naš dopis. Također navodi da mu je Ured za opće 



poslove Hrvatskog sabora i Vlade dostavio i presliku dokumentacije o korekciji obračuna bolovanja za 

razdoblje lipanj- studeni 2009.g. (bez obzira što je na bolovanju bio i prosinac 2009.g.)  kao i 

obračunske liste za bolovanje za prosinac 2009.g. i siječanj 2010.g. iz čega je vidljivo da je izvršena 

korekcija obračuna bolovanja zbog ozljede na radu te da je nastavljeno bolovanje do zaključno 

21.01.2010.g.  

Konačno, dužnosnik navodi da mu u razdoblju lipanj-studeni nije bilo ni do čega zbog zdravstvenog 

stanja, navodi da nije mogao doći u Zagreb u ordinaciju medicine rada, nakon ozljede je prvi put bio 

27.10.2009.g., obavijestio je Tajnika o ozljedi i bolovanju, navodi kako su mu novčana sredstva 

doznačavana bez priloga obračunskih lista, da mu je korekcija obračuna bolovanja izvršena u tijeku 

bolovanja te da je ostavio izvješća o bolovanju čim su se stekli uvjeti za to pa slijedom svega smatra 

da se nije nalazio u situaciji sukoba interesa.  

                 Spisu  je priložen dopis Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH s obračunskim 

listama i rekapitulacijom obračuna naknade za bolovanje, a u kojem se navodi da je potvrda o 

privremenoj nesposobnosti za rad g. Ronka zajedno s izvješćem o bolovanju za razdoblje od 

05.06.2009.g. do 30.11.2009.g., zaprimljeno tek 09.12.2009.g., a kako su do tada isplaćene plaće za 

lipanj- studeni 2009.g., korekcija plaća je izvršena naknadno. Više isplaćeni iznos na ime plaće, 

naknade za odvojeni život i zastupnički paušal obustavljena je od plaće za 12 mj 2009.g. i uplaćen u 

Državni proračun. Za iznose više uplaćenih doprinosa, poreza na dohodak, prirez porezu na dohodak i 

posebni porez tražen je povrat od Porezne uprave i izvršen je 31.12.2009.g. Naknada za bolovanje 

zbog ozljede na radu zatražena je od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na 

radu koju je isti priznao s danom 16.12.2009.g., pa je naknada za bolovanje zbog ozljede zdravlja na 

radu isplaćena od 05.06.2009.g. do 22.01.2010.g. 

               Sukladno Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru ( NN 

55/00, 107/01., 86/09 i 91/2010. ), čl. 3. je propisano da zastupnik na osnovi obnašanja 

zastupničke dužnosti uz prava i obveze utvrđene posebnim propisima ima pravo na: 1. plaću, 

odnosno razliku plaće ako je plaća koju zastupnik ostvaruje po drugoj osnovi manja, 3. 

naknadu materijalnih troškova u mjesečnom, paušalnom iznosu (zastupnički paušal) i 6. druga 

prava utvrđena ovim Zakonom i Poslovnikom. Čl. 6. je propisano da zastupnik ima pravo na 

zastupnički paušal za povećane materijalne troškove u obnašanju zastupničke dužnosti u 

mjesečnoj svoti od 10 dnevnica za službeno putovanje u Republici Hrvatskoj.  

               Čl. 4. Odluke o zastupničkom paušalu  ( NN 14/03 I 70/04 ) propisano je da se 

isplata zastupničkog paušala obustavlja se za vrijeme mirovanja zastupničkog mandata danom 

kada je započelo mirovanje, a ako je isplata za tekući mjesec izvršena krajem mjeseca u 

kojem je Hrvatski sabor donio odluku o početku mirovanja zastupničkog mandata. 

               Čl. 11. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika ( NN 101/98 ) propisano 

je da dužnosnici za vrijeme obnašanja dužnosti imaju 1. pravo na plaću, 2. pravo na naknadu 

određenih materijalnih troškova i 3. druga prava u svezi s obnašanjem dužnosti. Čl. 13. 

propisano je da su naknade materijalnih troškova na koje dužnosnici imaju pravo,1. naknada 

za odvojeni život,2. naknada troškova za službeno putovanje i  3. naknada troškova prehrane.  

               Čl. 76. st.1. Zakona o radu (Narodne novine", br. 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 82/01 - 

pročišćeni tekst) propisano je da je  radnik dužan što je moguće prije obavijestiti poslodavca o 

privremenoj nesposobnosti za rad, a najkasnije u roku tri dana dužan mu je dostaviti 



liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad i njezinom očekivanom trajanju. St. 2. 

propisano je da je ovlašteni liječnik dužan radniku izdati potvrdu iz stavka 1. ovoga članka, a 

st. 3. da  ako zbog opravdanoga razloga radnik nije mogao ispuniti obvezu iz stavka 1. ovoga 

članka, dužan je to učiniti što je moguće prije, a najkasnije u toku tri dana od dana prestanka 

razloga koji ga je u tome onemogućavao.  

              Člankom 1. st. 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, 

sukob interesa definiran je kao situacija u kojoj su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s 

javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost dužnosnika u 

obavljanju javne dužnosti. 

             Člankom 3. st. 3. Zakona propisana je zabrana dužnosnicima da javnu dužnost koju 

obnašaju koriste za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana. 

             Člankom 6. toč. c. Zakona propisano je da je dužnosnicima zabranjeno  zlouporabiti 

posebna prava dužnosnika ( u ovom slučaju pravo na zastupnički paušal i naknadu za 

odvojeni život ) koja proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti. 

 

             Člankom 19.st.1. Zakona propisane su sankcije koje Povjerenstvo može izreći 

dužnosniku , a to su obustava isplate dijela neto mjesečne plaće dužnosnika, opomena i javno 

objavljivanje odluke Povjerenstva na trošak dužnosnika te prijedlog za razrješenje dužnosnika 

s dužnosti. 

             Sukladno čl. 76. st.1. Zakona o radu (Narodne novine", br. 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 

82/01 - pročišćeni tekst) dužnosnik Ronko je bio dužan što je moguće prije obavijestiti 

poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad, a najkasnije u roku tri dana dužan mu je bio 

dostaviti liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad i njezinom očekivanom 

trajanju. St. 2. propisano je da je ovlašteni liječnik dužan radniku izdati potvrdu iz stavka 1. 

ovoga članka, a st. 3. da  ako zbog opravdanoga razloga radnik nije mogao ispuniti obvezu iz 

stavka 1. ovoga članka, dužan je to učiniti što je moguće prije, a najkasnije u toku tri dana od 

dana prestanka razloga koji ga je u tome onemogućavao.  

             U kontaktu s Domom zdravlja Zagreb, Povjerenstvo je dobilo informaciju, kako se 

potvrda o privremenoj nesposobnosti za rad, nakon upućenog zahtjeva (osobno dolaskom ili 

osobno putem telefonskog poziva) pacijentu može poslati i poštom, ili može biti preuzeta od 

neke druge osobe, posrednika, koju pacijent ovlasti i kao takva biti predana poslodavcu. 

Dakle, navod g. Ronka kako nije mogao ispuniti obvezu dostave potvrde o privremenoj 

nesposobnosti za rad zbog težine ozljede i ne dolazaka u Zagreb, a to je učinio čim su prestali 

razlozi koji su ga onemogućavali, je neosnovana jer je istu potvrdu mogao zahtijevati, na 

zahtjev dobiti od svog liječnika i dostaviti ju poslodavcu ( poštom, preko posrednika ) 

neovisno o činjenici što je bio ozlijeđen i što navodno u razdoblju od pola godine navodno 

nije dolazio u Zagreb. 

             Dakle g. Ronko je u vremenskom razdoblju lipanj-studeni 2009.g., zlorabio  

posebna prava koja su mu pripadala kao zastupniku u Hrvatskom saboru (naknadu za 

odvojeni život i zastupnički paušal), a koja mu u tom periodu zbog bolovanja i činjenice 

što nije prisustvovao sjednicama Hrvatskog sabora, nisu pripadala.   



              Naime, u vremenu provedenom na bolovanju, dužnosnik Ronko je većinu vremena 

proveo u Požegi, mjestu svog prebivališta te u Varaždinu na operativnom zahvatu i 

rehabilitaciji, a ne na  sjednicama Hrvatskog sabora, iz čega bi mu, da je bio na njima, 

proizlazila posebna prava na zastupnički paušal i naknadu za odvojeni život. Također se 

osvrćemo i na činjenicu, što je g. Ronko kao potpredsjednik Odbora za izbore i imenovanja, 

glasao za Zaključak kojim se konstatira ( nakon provedene rasprave upravo o njemu ) kako 

zastupnici za vrijeme bolovanja i privremene nesposobnosti za rad nemaju pravo na 

zastupnički paušal i naknadu za odvojeni život, čime se, generalno gledajući, složio s 

činjenicom da mu to pravo nije pripadalo. 

                 Uvidom u kompletno činjenično stane, detaljno navedeno u spisu predmeta, kao i u 

priloženu dokumentaciju vidljivo je kako je g. Ronko, prekršio odredbe čl. 3. st. 3. Zakona, a 

vezano za čl. 6. st.1. toč. c. Zakona jer je zlouporabio posebna prava dužnosnika ( u ovom 

slučaju pravo na zastupnički paušal i naknadu za odvojeni život) koja proizlaze ili su potrebna 

za obavljanje dužnosti, a koja mu u vremenskom periodu lipanj-studeni 2009.g. nisu pripadala 

jer je u tom razdoblju bio na bolovanju i u tom periodu mu je isplaćena naknada za bolovanje 

zbog ozljede na radu od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na rad.  

 

                 Stoga, sukladno odredbama čl. 41. st. 1. toč. 6. Pravilnika Povjerenstvo je utvrdilo 

da se dužnosnik Ronko nalazio u situaciji sukoba interesa u vremenskom razdoblju od lipnja 

do studenoga 2009.g. Sukladno čl. 19.st.1. do 5. Zakona Povjerenstvo mu je izreklo sankciju 

obustave isplate dijela neto mjesečne plaće u iznosu od 10.000,00 kuna. 

                 U skladu sa svime gore navedenim Povjerenstvo je donijelo odluku kako je 

navedeno u izreci ovog akta. 

                 UPUTA O PRAVNOM LIJEKU  

                Protiv ove odluke dužnosnik može, sukladno odredbi cl. 19. st. 11. Zakona, 

podnijeti zahtjev za zaštitu Ustavom zajamčenih prava i slobode čovjeka i građanina 

Upravnom sudu Republike Hrvatske.  

                                                                    PREDSJEDNIK POVJERENSTVA  

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


