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Zagreb, 9. prosinca 2013.  

 

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

temelju članka 30. stavka 1. podstavaka 2., 4. i 5. 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 Tomislava Pahovića, općinskog načelnika Općine Motovun za 

davanjem mišljenja Povjerenstva, na 34. sjednici održanoj 9. prosinca 2013. godine, daje 

sljedeće:  

 

MIŠLJENJE 

 

Odredbe ZSSI-a, ne propisuju pravo dužnosnika Tomislav Pahovića, općinskog 

načelnika Općine Motovun na naknadu troškova prijevoza od mjesta boravišta do 

Općine Medulin u kojoj obnaša navedenu javnu dužnost. 

 

Dužnosnik se upućuje da mjerodavno tumačenje materijalnih prava koja mu 

pripadaju povodom obnašanja javne dužnosti općinskog načelnika zatraži od 

Ministarstva uprave. 

 

Obrazloženje 

 

Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je Tomislav Pahović, općinski 

načelnika Općine Motovun. U knjigama ulazne pošte zahtjev je evidentiran pod poslovnim 

brojem 711-U-4554-M-334/13, dana 2. prosinca 2013. godine, povodom kojeg se vodi 

predmet broj M-334/13. Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 43. ZSSI-a je propisano da su 

općinski načelnici i njihovi zamjenici dužnosnici u smislu odredbi navedenog Zakona. 

Člankom 6. stavkom 1. i 2. ZSSI-a propisano je da su u slučaju dvojbe je li neko ponašanje u 

skladu s načelima javnih dužnosti, dužnosnici dužni zatražiti mišljenje Povjerenstva, koje je 

potom najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva, dužno dati obrazloženo 

mišljenje na zahtjev dužnosnika.  

 

U zahtjevu dužnosnik navodi da je Zakonom o lokalnim izborima („Narodne novine“, 

broj 144/12.) propisano da za općinskog načelnika može biti izabrana osoba koja na dan 

stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima najmanje 6 mjeseci prijavljeno 

prebivalište na području jedinice za čije se tijelo izbori provode, no navedenim Zakonom nisu 

uređena prava i obveze koje proizlaze iz boravišta.  
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Dužnosnik ukazuje da navedenim Zakonom nije uređena situacija u kojoj općinski 

načelnik ima boravište u mjestu različitom od općine u kojoj obavlja funkciju općinskog 

načelnika. 

 

Dužnosnik nadalje navodi da su u Kolektivnom ugovoru za zaposlene u jedinicama 

lokalne i područne (regioanlne) samouprave na području Istarske županije, čiji je potpisnik i 

Općina Motovun, regulirana samo prava loklanih službenika i namještenika, ali ne i 

dužnosnika. Dužnosnik navodi da niti Statutom Općine Motovun, a niti nekim drugim 

podzakonskim aktima nije definirano pravo na naknadu troškova prijevoza općinskom 

načelniku. Od Povjerenstva taži mišljenje da li općinski načelnik Općine Motovun ima pravo 

na naknadu troškova prijevoza za relaciju od Općine Motovun do mjesta boravišta, iako mu je 

poreznoj kartici kao mjesto prebivališta navedena Općina Motovun.  

 

Povjerenstvo utvrđuje da su Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10.) propisana mjerila za određivanje plaća i naknada 

župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, kao i plaća službenika i 

namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave. Odredbama navedenog Zakona propisano je na koji se način određuju visine 

plaće navedenih osoba, međutim odredbe navedenog zakona ne propisuju pravo dužnosnika 

na lokalnoj i regionalnoj (područnoj) razini na naknadu za prijevoz od mjesta boravišta do 

tijela vlasti u kojem dužnosnici obnašaju javnu dužnost. 

 

 Povjerenstvo nadalje utvrđuje da je službenicima i namještenicima u jedinicima 

lokalne, odnosno regionalne (područne) samouprave pravo na naknadu za prijevoz priznato u 

kolektivnim ugovorima sklopljenim za područje pojedine županije, pa je tako člankom 57. 

Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima 

Istarske županije, propisano da službenik i namještenik ima pravo na naknadu troškova 

prijevoza na posao i s posla u visini cijene pojedinačne, mjesečne odnosno godišnje karte 

mjesnog, odnosno međumjesnog javnog prijevoza. Međutim, navedenim Kolektivnim 

ugovorom nije predviđeno da se njegove odredbe primjenjuju i na dužnosnike Istarske 

županije. 

 

Iz navedenog proizlazi da u odredbama relevantnih Zakona i podzakonskih akata 

kojima je uređeno pitanje plaća i ostalih materijalnih prava dužnosnika, odnosno službenika u 

jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave nije priznato pravo općinskih 

načelnika, gradonačelnika i župana, odnosno njihovih zamjenika na naknadu troškova 

prijevoza od mjesta boravišta do jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave 

u kojoj obnašaju dužnost. Iako je u konkretnom slučaju riječ o općinskom načelniku koji nije 

državni dužnosnik u smislu Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika („Narodne 

novine“, broj 101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 30/01., 59/01., 114/01., 153/02., 

163/03., 16/04., 30/04., 121/05., 151/05., 141/06., 17/07., 34/07., 107/07., 60/08., 38/09., 
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150/11. i 22/13.) te se na istog ne primjenjuju odredbe navedenog Zakona, Povjerenstvo je, 

usporedbe radi, prava i obveze općinskog načelnika tumačilo i u svijetlu odredbi toga Zakona. 

 

 Člankom 11. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, propisano je da 

državni dužnosnici imaju pravo na plaću, pravo na naknadu određenih materijalnih troškova, 

te druga prava u svezi s obnašanjem dužnosti. Člankom 13. istog Zakona propisane su 

naknade materijalnih troškova na koje državni dužnosnici imaju pravo, pa tako imaju pravo 

na naknadu za odvojen život, naknadu troškova za službeno putovanje i nakandu troškova 

prehrane. Iz navedenog bi proizlazilo da niti državni dužnosnici definirani u članku 1. 

navedenog Zakona nemaju pravo na naknadu troškova prijevoza od mjesta boravišta do 

mjesta u kojem obnašaju javnu dužnost. 

 

Slijedom navedenog Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga 

akta. Mišljenje će se dostaviti podnositelju zahtjeva putem dostavljene e-mail adrese te se 

time smatra da je dostava uredno izvršena. Mišljenje će biti objavljeno na Internet stranici 

Povjerenstva.  

 

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA  

Dalija Orešković, dipl.iur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


