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 M-19/12/13 

 

 Zagreb, 13. ožujka 2013. 

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, na temelju odredbe članka 30. st. 1. alineja 2 i 

čl. 39. st.2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ 26/11, 12/12 126/12, u 

daljem tekstu: ZSSI) povodom zahtjeva za donošenjem mišljenja Povjerenstva, kojeg je 

podnio pročelnik Upravnog odjela za financije i opću upravu Grada Pule, Dalijel Ferić, na 

svojoj 6. sjednici, održanoj 13. ožujka 2013.g., donijelo je sljedeći: 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

                      

Obustavlja se postupak donošenja mišljenja Povjerenstva. 

 

 

Obrazloženje 

 

               Pročelnik Grada Pule, Upravnog odjela za financije i opću upravu, Danijel Ferić, podnio je 

Povjerenstvu zahtjev za donošenjem mišljenja, koji je u knjigama ulazne pošte zaveden pod poslovnim 

brojem 711-U-495-01-M-19/12 dana 15.09.2011.g., povodom kojeg se vodi predmet mišljenja broj M-

19/12/13. U bitnom postavlja upit Povjerenstvu da li se gradonačelniku Grada Pule mogu zakonito 

isplatiti božićnica, regres, dar u naravi, jubilarna nagrada, naknada troškova prijevoza na posao i dar 

djetetu.  

 

   Podnositelj zahtjeva ukazuje da je plaća gradonačelnika određena sukladno odredbama 

Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i 

Odluci o plaći i drugim pravima Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika iz radnog odnosa koju je 

donijelo Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana 31.05.2013.g., („Službene novine 

Grada Pule“ broj 4/10). 

 

              U zahtjevu se navodi da je navedenom Odlukom o plaći i drugim pravima Gradonačelnika i 

zamjenika Gradonačelnika iz radnog odnosa u čl. 5. propisano da dužnosnici druga prava iz radnog 

odnosa ostvaruju u skladu s općim propisima o radu, te s općim aktima Grada Pule odnosno 

kolektivnom ugovoru, koji se primjenjuje na službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima, 

ako zakonom nije drugačije propisano. 

 

               Odredbom čl.6. st.2. ZSSI-a, propisano je da će Povjerenstvo najkasnije u roku od 15 dana 

od dana primitka zahtjeva dužnosnika, dati obrazloženo mišljenje da li je neko ponašanje u skladu s 

načelima javnih dužnosti.  

 

  Povjerenstvo utvrđuje da pročelnik Upravnog odjela za financije i opću upravu Grada Pule 

nije dužnosnik u smislu odredbi čl. 3. st. 1., st. 2. i st. 3. ZSSI-a, stoga bi povodom podnesenog 

zahtjeva, odnosno upita Povjerenstvo podnositelju zahtjeva uputilo očitovanje. 
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                  Povjerenstvo u razdoblju od primitka gore navedenog zahtjeva za donošenjem mišljenja pa 

do stupanja na dužnost članova Povjerenstva koji su izabrani sukladno odredbama ZSSI-a odnosno do 

dana 11.02.2013.g., nije djelovalo, stoga je Povjerenstvo zbog proteka roka iz čl. 6. st. 2. ZSSI-a, po 

stupanju na dužnost uputilo podnositelju zahtjeva dana 26.02.2013.g., poziv da se očituje da li ostaje 

kod podnesenog zahtjeva, te je podnositelja zahtjeva uputilo da Povjerenstvo obavijesti o eventualnim 

promjenama koje su u međuvremenu mogle nastati a koje bi bile relevantne za donošenje pravilnog, 

zakonitog i meritornog mišljenja odnosno očitovanja.  

 

               Dopisom Klasa: 023-01/11-01/938, Ur.broj: 2168/01-02-01-0243-13-6 od 11.03.2013.g., 

zaprimljenim u knjigama ulazne pošte Povjerenstva, pod brojem 711-U-158-M-19/12, dana 

11.03.2013.g., po ovlaštenju gradonačelnika, Vesna Sajić, u ime Upravnog odjela za financije i opću 

upravu Grada Pule, očitovala se Povjerenstvu da odustaje od podnesenog zahtjeva. 

 

             Slijedom navedenog, Povjerenstvo je donijelo zaključak o obustavi postupka donošenja    

mišljenja. 

  

 

 

 

                                                                          PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

 

                                                                                              Dalija Orešković, dipl. iur. 

 

 


