
 

 

 

Urbroj: 711-I-216-01-M-51/11 

Zagreb, 03. listopada 2011.g. 

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu; Povjerenstvo), 
sukladno odredbi čl. 30. st.1. al.2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, 
broj 26/11, u daljem  tekstu: Zakon) te članku 27. st.1. i st.2. 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 Rodoljuba Maleša, pročelnika 
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Komiže,  na svojoj 27. sjednici, održanoj 29. rujna 
2011.g., donijelo je sljedeće:  

 

                                                             MIŠLJENJE  

Gradonačelnica i zamjenik gradonačelnice Grada Komiže nemaju pravo na naknadu za 
rad u Vijeću za davanje koncesijskog odobrenja. 

                                                             Obrazloženje  

Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem zahtjeva Rodoljuba Maleša, pročelnika 
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Komiže od 2. lipnja 2011. godine. 

U zahtjevu za davanje mišljenja g. Maleš navodi da je sukladno Zakonu o pomorskom dobru 
i morskim lukama i Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, 
Grad Komiža osnovao Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja. Vijeće se sastoji od 
predsjednika i 4 člana, 3 predstavnika Grada Komiže, predstavnika Županijskog ureda za 
pomorstvo i predstavnika lučke kapetanije. Predsjednik i članovi  imaju pravo na naknadu za 
svoj rad u iznosu od 50,00 kuna bruto po članu, po danom odobrenju, kao i naknadu 
troškova u vezi s voĎenjem postupka, koja se isplaćuje iz gradskog proračuna. Obzirom da 
je gradonačelnik Grada Komiže predsjednik Vijeća, a njegov zamjenik član vijeća, postoji 
dvojba smiju li primati naknadu. 

 

Člankom 38. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03 ) propisano je da se 
pravnim osobama i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje obrta može  dati 
koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuje niti 
ograničuje opću upotrebu pomorskog dobra. Koncesijsko odobrenje izdaje Vijeće za dodjelu 
koncesijskih odobrenja (u daljnjem tekstu: Vijeće). Vijeće ima predsjednika i četiri člana koje 
imenuje gradsko/općinsko vijeće. Troškovi vijeća, naknada za rad i troškovi članova Vijeća 
podmiruju se iz gradskog/općinskog proračuna. 

 

Člankom 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 
36/04 i 63/08) propisano je da se za svaki grad/općinu na čijem području postoji pomorsko 
dobro osniva Vijeće. Vijeće daje koncesijsko odobrenje (u daljnjem tekstu: Odobrenje) za 
obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, koje ne isključuju niti ograničuju opću upotrebu 
pomorskog dobra. 



Člankom 12. Zakona o sprječavanju sukoba interesa propisano je da dužnosnici koji za 
vrijeme obnašanja javne dužnosti primaju plaću za dužnost koju obnašaju ne smiju primati 
drugu plaću ni naknadu za obnašanje druge javne dužnosti, osim ako je zakonom drugačije 
propisano 

Sukladno odredbi čl.12. Zakona dužnosnici, gradonačelnica i zamjenik gradonačelnice 
Grada Komiže, obzirom da ostvaruju plaću za obnašanje navedenih dužnosti, nemaju pravo i 
na naknadu ( plaću ) za obnašanje druge javne dužnosti u konkretnom slučaju za članstvo u 
Vijeću za dodjelu koncesijskih odobrenja.  

U skladu s navedenim, Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga akta. 

 
 
 
                                                                       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

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

 

 


