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Zagreb, 11. srpnja 2013. 

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 

upit Ivane Viđak Bjedov, pročelnice u Gradu Splitu, postavljenog u odnosu na dužnosnika, 

gradonačelnika Grada Splita, na svojoj 21. sjednici održanoj dana 11. srpnja 2013. godine, 

daje sljedeće: 

OČITOVANJE 

I. Dužnosnik, gradonačelnik Grada Splita, može istovremeno uz obnašanje 

navedene dužnosti biti član ili predsjednik skupštine trgovačkog društva u 

kojem Grad Split ima udjele u vlasništvu (kapitalu), ali za članstvo u 

skupštini trgovačkog društva ne može primati naknadu. 

 

II. Dužnosnik, gradonačelnik Grada Splita, koji sukladno Zakonu o turističkim 

zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 

152/08, u daljnjem tekstu: ZTZ) obnaša dužnost predsjednika turističke 

zajednice grada, ne može za obnašanje te dužnosti primati naknadu.   

Obrazloženje 

         Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnijela je pročelnica Grada Splita, 

Ivana Viđak Bjedov. Zahtjev je postavljen u odnosu na dužnosnika, gradonačelnika Grada 

Splita. U knjigama ulazne pošte zahtjev je evidentiran pod poslovnim brojem 711-U-2613-M-

175/13, dana 10. srpnja 2013. godine, povodom kojeg se vodi predmet M-175/13.  

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

dužnosnici u smislu navedenog zakona. Člankom 6. stavkom 1. i stavkom 2. ZSSI-a, 

propisano je da su dužnosnici dužni u slučaju dvojbe da 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.  

Iako je u ovom predmetu zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnijela osoba 

koja nije dužnosnik u smislu ZSSI-a, zahtjev se odnosi na dužnosnika iz članka 3. stavka 1., 

podstavka 43. ZSSI-a te je u vezi s tumačenjem odredbi ZSSI-a, i načela obnašanja javnih 

dužnosti stoga na takav zahtjev Povjerenstvo daje obrazloženo očitovanje 

. 
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U predmetnom zahtjevu podnositeljica od Povjerenstva traži mišljenje da li dužnosnik, 

gradonačelnik Grada Splita, uz obnašanje navedene javne dužnosti, može biti član ili 

predsjednik skupštine trgovačkog društva, i to kao jedini član skupštine trovačkog društva 

koje je u isključivom vlasništvu Grada Splita, te da li može primati bilo kakvu naknadu koja 

proizlazi iz članstva u skupštini tog trgovačkog društva, osim naknade uobičajenih troškova.  

Nadalje od Povjerenstva traži mišljenje, da li, obzirom na odredbe Zakona o 

turističkim zajednicama i promicanju turizma („Narodne novine broj 152/08., u daljnjem 

tekstu ZTZ) na temelju kojih je gradonačelnik iso iure predsjednik turističke zajednice grada, 

predsjednik skupštine turističke zajednice i predsjednik turističkog vijeća, gradonačelnik 

može primati naknadu za rad kojeg obavlja kao predsjednik turističke zajednice grada, 

predsjednik skupštine turističke zajednice i predsjednik turističkog vijeća, posebice uzimajući 

u obzir da je riječ o obavljanju izrazito zahtjevnih poslova jer je riječ o području s intenzivnim 

turističkim aranžmanom.  

Istovremeno obnašanje dužnosti gradonačelnika i člana ili predsjednika skupštine 

trgovačkog društva, nije suprotno odredbama ZSSI, niti navedeno predstavlja obnašanje 

nespojivih dužnosti u smislu odredbi članka 89. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima 

(„Narodne novine“ broj 44/12), stoga gradonačelnik Grada Splita načelno može istovremeno 

obnašati navedene dužnosti. 

Člankom 7. stavkom 1. podstavkom d) ZSSI-a propisano je da je dužnosnicima 

zabranjeno primiti dodatnu naknadu za poslove obnašanja javnih dužnosti. 

U skupštini trgovačkog društva u kojem Grad Split ima isključivo vlasništvo, 

gradonačelnik je član skupštine kao predstavnik Grada Splita, stoga su dužnosti koje obnaša u 

svojstvu člana skupštine trgovačkog društva u vlasništvu Grada Splita, dužnosti koje proizlaze iz 

obnašanja dužnosti gradonačelnika.  

Primanje naknade za članstvo u skupštini trgovačkog društva kao predstavnik Grada Splita 

na temelju udjela u vlasništvu (kapitalu) trgovačkog društva,  predstavljalo bi primanje dodatne 

naknade za poslove obnašanja javnih dužnosti u smislu članka 7. stavka 1. podstavka d. ZSSI-a, te 

time i zabranjeno djelovanje dužnosnika. 

 Člankom 18. stavak 2. ZTZ-a, propisano je da dužnost predsjednika turističke 

zajednice općine ili grada i županije obnaša općinski načelnik ili gradonačelnik, odnosno 

župan ovisno o jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za područje koje 

je turistička zajednica osnovana. Slijedom navedenog, dužnost predsjednika turističke 

zajednice Grada Splita po sili zakona obavlja gradonačelnik Grada Splita.  

Analogno ranije navedenom, na temelju odredbi ZTZ-a, obnašanje dužnosti 

predsjednika turističke zajednice Grada Splita, predsjednika skupštine turističke zajednice 

Grada Splita i predsjednika turističkog vijeća Grada Splita, također proizlazi iz obnašanja 

dužnosti gradonačelnika, kao osnovne javne dužnosti. 
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Primanje dodatne naknade, neovisno o složenosti poslova koje gradonačelnik obavlja 

u svojstvu predsjednika turističke zajednice Grada Splita, predsjednika skupštine turističke 

zajednice Grada Splita i predsjednika turističkog vijeća Grada Splita, zbog toga što ove 

dužnosti proizlaze iz obnašanja dužnosti gradonačelnika, predstavljalo bi primanje dodatne 

naknade za poslove obnašanja javnih dužnosti, te time i zabranjeno djelovanje dužnosnika u 

smislu članka 7. stavka 1. podstavka d) ZSSI-a.  

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

akta. Očitovanje će se dostavit podnositeljici zahtjeva, pročelnici u Gradu Splitu,. Ivani Viđak 

Bjedov, putem pošte te će biti objavljeno na Internet stranici Povjerenstva. 

                                                                              

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA                                                                                         

           Dalija Orešković, dipl.iur. 


