
 

 

 

 

Urbroj: 711-I-214-01-M-62/11 

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 Milana Bandića, gradonačelnika i 
predsjednika Turističke zajednice Grada Zagreba, na svojoj 27. sjednici, održanoj 29. 
rujna 2011.g., donijelo je sljedeće:  

 

                                                             MIŠLJENJE  

Dužnosnik Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba, za obnašanje dužnosti 

predsjednika Turističke zajednice Grada Zagreba nema pravo na naknadu ili primanje 

dara u toj ulozi, osim prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova. 

 

                                                             Obrazloženje  

Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem zahtjeva g. Milana Bandića od  20. lipnja 
2011. godine. 

U zahtjevu za davanje mišljenja podnositelj navodi kako je Turistička zajednica Grada 
Zagreba osnovana sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog 
turizma te po tom zakonu proizlazi da dužnost predsjednika Turističke zajednice Grada 
Zagreba obnaša gradonačelnik Grada Zagreba. Predsjednik Turističke zajednice predstavlja 
turističku zajednicu te je ujedno predsjednik skupštine i turističkog vijeća kao upravljačkih 
tijela turističke zajednice. Turistička zajednica ne smije obavljati gospodarsku djelatnost osim 
zakonom točno odreĎenih iznimaka te djeluje kao neprofitna organizacija. Slijedom 
navedenoga dužnosnik traži mišljenje glede isplate naknade predsjedniku Turističke 
zajednice. 

Člankom 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 30/94 i 
152/08) propisano je da sustav turističkih zajednica čine: turističke zajednice mjesta, 
turističke zajednice općina, turističke zajednice gradova, turističke zajednice područja, 
turističke zajednice županije, Turistička zajednica Grada Zagreba i Hrvatska turistička 
zajednica. 

Člankom 6. st.1.  istog Zakona propisano je da je turistička zajednica  pravna osoba.  

Člankom 18. st. 2. istog Zakona 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, a st.7. da predsjednik turističke zajednice saziva i predsjeda skupštini 
turističke zajednice i saziva i predsjeda sjednicama turističkog vijeća. 

Člankom 2. Statuta Hrvatske turističke zajednice ( NN 30/95 , NN 140/99, NN 64/00 i NN 
61/05 ) propisano je da  je Hrvatska turistička zajednica pravna osoba s pravima, obvezama i 
odgovornostima koje su utvrĎene zakonom i ovim Statutom.  

Člankom 2. Statuta turističke zajednice Grada Zagreba ( NN 152/08 ) propisano je da je 
turističke zajednice Grada Zagreba osnovana radi promicanja i unapreĎenja turizma i 
gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke 
usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na području Grada 
Zagreba. Iznimno, sukladno Zakonu Zajednica može: upravljati javnom turističkom 
infrastrukturom koju joj dade na upravljanje Grad Zagreb, organizirati manifestacije i 
priredbe, objavljivati komercijalne oglase na svojim promotivnim materijalima, prodavati 
suvenire, turističke karte i vodiče, osim vlastitoga promotivnog materijala, obavljati i druge 
poslove i zadaće od javnog interesa u svrhu razvoja turizma i Grada, a koji nisu u suprotnosti 
sa Zakonom i drugim propisima. Zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu 
trgovačkoga društva. 

Iz navedenih odredbi zakona i statuta vidljivo je kako turistička zajednica djeluje kroz 
vertikalni sustav turističkih zajednica, meĎu kojima je i Turistička zajednica Grada Zagreba, a 
krovna organizacija je Hrvatska turistička zajednica - Glavni ured. Turistička zajednica je 
pravna osoba i neprofitna organizacija, a svoje djelovanje temelji na načelu opće korisnosti 
bez ostvarivanja neposredne dobiti. 

Člankom 14. st. 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa propisano je da dužnosnici smiju 
biti članovi upravnih i nadzornih tijela, najviše dviju, neprofitnih udruga i zaklada, ali bez 
prava na naknadu ili primanje dara u toj ulozi, osim prava na naknadu putnih i drugih 
opravdanih troškova 

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma župani, 
gradonačelnici i načelnici po položaju su predsjednici  turističkih zajednica svojih jedinica 
lokalne odnosno regionalne samouprave. Stoga je, dakle, nesporno da g. Milan Bandić uz 
dužnost gradonačelnika Grada Zagreba smije biti i predsjednik turističke zajednice Grada 
Zagreba, tj. član upravnog tijela neprofitne organizacije, ali za istu, sukladno čl.14. st.5. 
Zakona, ne smije primati drugu plaću odnosno naknadu 

O istom činjeničnom stanju Povjerenstvo je prethodno raspravilo i donijelo mišljenja: na 10. 
sjednici održanoj dana 10. prosinca 2009.g. pod ur. brojem I-407-PSI-M-35/09 te na 13. 
sjednici održanoj dana 22. travnja 2010.g. pod ur. brojem I-77-PSI-M-3/10. 

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

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


