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Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na temelju 

članka 30. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, 

broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13. – pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu: ZSSI), na 

zahtjev dužnosnika Šehrizada Begića, zamjenika gradonačelnika Grada Kastva, za 

davanjem mišljenja Povjerenstva, na 37. sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine, daje 

sljedeće: 

 

MIŠLJENJE 

 

I. Na temelju članka 7. stavka 1. podstavka d) ZSSI-a, dužnosnik Šehrizad Begić, 

zamjenik gradonačelnika Grada Kastva, koji navedenu dužnost obavlja bez 

zasnivanja radnog odnosa odnosno kao volonter uz ostvarivanje prava na 

naknadu za volontersko obnašanje dužnosti, ne može primati naknadu za rad u 

Odboru za ljudska prava i nacionalne manjine Županijske skupštine Primorsko-

goranske županije. 

  

II. Zabrana primanja naknade iz točke I. ovog mišljenja obvezuje dužnosnika od 

dana stupanja na dužnost zamjenika gradonačelnika Grada Kastva i traje 

dvanaest mjeseci od dana prestanka obnašanja navedene dužnosti. 

 

 

Obrazloženje 

 

Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je Šehrizad Begić, zamjenik 

gradonačelnika Grada Kastva. U knjigama ulazne pošte zahtjev je zaprimljen pod poslovnim 

brojem 711-U-4715-M-341/13, dana 12. prosinca 2013. godine, povodom kojeg se vodi 

predmet broj M-341/13. 

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 43. ZSSI-a propisano je da su gradonačelnici, 

općinski načelnici i njihovi zamjenici dužnosnici u smislu navedenog zakona. Člankom 6. 

stavkom 1. i stavkom 2. ZSSI-a, propisano je da su dužnosnici dužni u slučaju dvojbe li je 

neko ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti zatražiti mišljenje Povjerenstva koje je 

potom dužno na zahtjev dužnosnika dati obrazloženo mišljenje u roku od 15 dana od dana 

primitka zahtjeva. 
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Dužnosnik u zahtjevu navodi da dužnost zamjenika gradonačelnika Grada Kastva 

obavlja bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno volonterski. Nadalje navodi da je u listopadu 

2013. godine izabran za člana Odbora za ljudska prava i nacionalne manjine Županijske 

skupštine Primorsko-goranske županije. Kao član navedenog odbora, imao bi pravo na 

naknadu u iznosu od 634,23 kn po održanoj sjednici. Dužnosnik od Povjerenstva traži 

mišljenje da li je potrebno u odnosu na ove podatke Povjerenstvu dostavi novo ispunjeni 

obrazac izvješća o imovinskom stanju dužnosnika, sa svim ranije dostavljenim podacima, 

budući je izvješća o imovinskom stanju podnio, dana 20. lipnja 2013. i 7. kolovoza 2013. 

Godine, odnosno prije imenovanja u navedeni odbor. 

Povjerenstvo dužnosniku ukazuje da je člankom 7. podstavkom d) ZSSI-a kao jedno 

od zabranjenih dužnosnika propisano da je dužnosnicima zabranjeno primiti dodatnu naknadu 

za poslove obnašanja javnih dužnosti.  

Člankom 20. stavkom 3. ZSSI-a propisano je da obveze koje za dužnosnika proizlaze 

iz članka 7. toga Zakona počinju danom stupanja na dužnost i traju dvanaest mjeseci od dana 

prestanka obnašanja dužnosti. Navedena zabrana primjenjuje se na sve dužnosnike, neovisno 

o tome da li dužnost obnašaju profesionalno ili volonterski. 

Člankom 90.a stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 

19/13), propisano je da općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njihovi zamjenici, koji 

dužnost obavljaju volonterski, imaju pravo na naknadu za rad, koja naknada se isplaćuje na 

teret općine, grada, odnosno županije.   

U izvješću o imovinskom stanju dužnosnika, kojeg je Šehrizad Begić podnio 

Povjerenstvu povodom početka obnašanja dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada Kastva, 

dužnosnik je naveo da navedenu dužnost obnaša volonterski, s početkom mandata od 22. 

svibnja 2013. godine, te da za obnašanje dužnosti prima volontersku naknadu u iznosu od 

2.194,69 kn.  

Člankom 4. stavkom 1, ZSSI-a propisano je da se plaćom dužnosnika, u smislu 

odredbi navedenog Zakona smatra svaki novčani primitak za obnašanje javne dužnosti, osim 

naknade putnih i drugih troškova. Sukladno navedenoj odredbi, naknada za volontersko 

obnašanje dužnosti, smatra plaćom u smislu odredbi ZSSI-a. 

Člankom 44. Statuta Primorsko - goranske županije (pročišćeni tekst utvrđen odlukom 

Skupštine, klasa: 021-04/13-08/1 od 9. srpnja 2013.) propisano je da Županijska skupština 

Primorsko-goranske županije ima 19. stalnih radnih tijela, među kojima je i Odbor za ljudska 

prava i nacionalne manjine. Na 3. sjednici Županijske skupštine, održane 12. rujna 2013. 

godine kao jedan od članova navedenog odbora izabran je i Šehrizad Begić. Sukladno 

Poslovniku Županijske skupštine, radna tijela Skupštine osnivaju se za proučavanje i 

razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine i za obavljanje drugih poslova 

određenih Poslovnikom.  
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Članovi radnih tijela biraju se iz reda članova Skupštine i reda stručnih, javnih 

odnosno znanstvenih djelatnika. Radna tijela su obvezna o svojim primjedbama, mišljenjima i 

stajalištima izvijestiti Skupštinu te pred nju iznijeti i obrazložiti svoje prijedloge u pitanjima iz 

svog djelokruga. 

Na temelju gore navedenog, a obzirom na poslove i nadležnost Županijske skupštine 

kao predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave, Povjerenstvo smatra da 

članstvo u radnom tijelu Županijske skupštine Primorsko-goranske županije predstavlja 

obavljanje javne dužnosti, te stoga naknada koja načelno pripada članovima radnih tijela, za 

dužnosnike koji istovremeno već primaju plaću ili naknadu po osnovi obavljanja neke javne 

dužnosti iz članka 3. ZSSI-a, predstavlja primanje dodatne naknade za poslove obnašanja 

javnih dužnosti u smislu članka 7. točke d) ZSSI-a.  

Na temelju članka 7. podstavka d) ZSSI-a, dužnosnik Šehrizad Begić, zamjenik 

gradonačelnika Grada Kastva, koji za obnašanje navedene dužnosti prima volontersku 

naknadu, ne može istovremeno primati i naknadu kao član Odbora za ljudska prava i 

nacionalne manjine Županijske skupštine.  

Ova zabrana, na temelju članka 20. stavka 3. ZSSI-a, obvezuje dužnosnika od dana 

stupanja na dužnost zamjenika gradonačelnika i traje dvanaest mjeseci od dana prestanka 

obnašanja navedene dužnosti. 

Slijedom navedenoga, Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga 

akta. Mišljenje će se dostaviti dužnosniku putem dostavljene e-mail adrese te će biti 

objavljeno na Internet stranici Povjerenstva.       

                                                                      

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA       

                                                                                   

        Dalija Orešković, dipl.iur. 


