
 

 

 

 

Urbroj: 711-I-215-01-M-69/11 

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 Astrita Stermasia,  zamjenika općinskog 
načelnika Općine Mljet, na svojoj 27. sjednici, održanoj 29. rujna 2011.g., donijelo je 
sljedeće:  

 

                                                           MIŠLJENJE  

1.Dužnosnik Astrit Stermasi, zamjenik općinskog načelnika Općine Mljet u obvezi je 
Povjerenstvu ponovno dostaviti obrazac imovinske kartice s naznačenom bitnom 
promjenom, obzirom da predmetnu dužnost zamjenika općinskog načelnika više ne 
obnaša profesionalno nego volonterski. 

2.Dužnosnik iz točke 1. ovoga mišljenja može biti član upravnog vijeća Lučke uprave 
Dubrovačko neretvanske županije, ali samo ako je Lučka uprava ustanova od 
posebnog državnog interesa ili od posebnog interesa za jedinicu lokalne, odnosno 
područne ( regionalne ) samouprave, bez prava na ikakvu naknadu, osim na naknadu 
putnih i drugih opravdanih troškova. 

 

                                                            Obrazloženje  

Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem zahtjeva g. Astrita Stermasia od  07. 
srpnja 2011. godine. 

U zahtjevu podnositelj navodi kako mu je 30. lipnja 2011. g. prestao profesionalni odnos na 
dužnosti zamjenika načelnika te da sad istu dužnost obnaša volonterski, o čemu je u privitku 
dostavio rješenje. Slijedom navedenog dužnosnik traži mišljenje treba li ponovno popuniti i 
Povjerenstvu dostaviti imovinsku karticu te smije li kao član Upravnog vijeća Županijske 
lučke uprave primati naknadu. Uz zahtjev dužnosnik je dostavio i rješenje o prestanku 
radnog odnosa izabranog zamjenika općinskog načelnika. 

Ad 1. Člankom 8. Zakona o sprječavanju sukoba interesa propisano je da su dužnosnici 
obvezni dostaviti imovinsku karticu; u roku od  30 dana od dana stupanja na dužnost; u roku 
od 30 dana po prestanku obnašanja javne dužnosti, nakon ponovnog izbora ili imenovanja 
na istu dužnost i to u roku od 30 dana, bez obzira obnašaju li dužnost profesionalno ili 
neprofesionalno, te po svakoj bitnoj promjeni imovinskog stanja. 

 

Dužnosnici su dužni o svakoj bitnoj promjeni imovine te o svim drugim promjenama iz točaka 
I., II. i III. obrasca obavijestiti Povjerenstvo i to po isteku godine u kojoj je promjena nastala. 



Slijedom navedenog g. Stermasi dužan je Povjerenstvu dostaviti obrazac imovinske kartice s 
oznakom bitnih promjena iz točaka I., II. i III., obzirom da predmetnu dužnost više ne obnaša 
profesionalno nego volonterski, a ukoliko je promjena načina obnašanja dužnosti utjecala i 
na iznos plaće, dužan je na obrascu imovinske kartice označiti i bitnu promjenu na imovini s 
oznakom visine plaće za novo, volontersko obnašanje dužnosti.  

 Ad 2. Člankom 14. st.1. propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela i 
nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno nadzornih odbora 
izvanproračunskih fondova niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim subjektima.  

Člankom 14. st. 2. propisano je da iznimno, dužnosnici mogu biti članovi u najviše do dva 
upravna vijeća ustanova, odnosno nadzorna odbora izvanproračunskih fondova koji su od 
posebnog državnog interesa ili su od posebnog interesa za jedinicu lokalne, odnosno 
područne ( regionalne ) samouprave, osim ako posebnim zakonom nije odreĎeno da je 
dužnosnik član upravnog vijeća ustanove, odnosno nadzornog odbora izvanproračunskog 
fonda po položaju. Za članstvo u upravnim vijećima ustanova, odnosno nadzornim odborima 
izvanproračunskih fondova dužnosnik nema pravo na naknadu, osim prava na naknadu 
putnih i drugih opravdanih troškova.  

Člankom 14. st.4. propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne 
(regionalne) samouprave utvrĎuje popis pravnih osoba od posebnog interesa za tu jedinicu.  

Člankom 48. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (  NN 158/03 ) propisano je da 
se lučka uprava osniva radi upravljanja, gradnje i korištenja luke otvorene za javni promet 
koja je od osobitoga ( meĎunarodnoga ) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.  

Lučka uprava je neprofitna pravna osoba čije je osnivanje, ustrojstvo i djelatnost ureĎeno 
navedenim Zakonom. Ako istim Zakonom nije drugačije odreĎeno, na lučku se upravu 
primjenjuju propisi o ustanovama. 

  
 Lučka uprava stječe svojstvo pravne osobe upisom u trgovački registar, a gubi svojstvo 
pravne osobe brisanjem iz registra. Člankom 51. istog Zakona propisano je da su tijela lučke 
uprave Upravno vijeće i ravnatelj. 
 
Uvidom u sudski registar vidljivo je da je Lučka uprava Dubrovačko - neretvanske Županije 
registrirana u Dubrovniku, Vukovarska 2, i to kao ustanova na čelu s ravnateljem Antunom 
Banovcem. Jedan od članova upravnog vijeća imenovane ustanove je i g. Astrit Stermasi, 
inače zamjenik općinskog načelnika općine Mljet.  

Sukladno čl.14. st.1. i st.2. Zakona dužnosnici ne mogu biti članovi  upravnih vijeća 
ustanova, meĎu ostalim i upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovačko neretvanske županije, 
osim ako predmetna ustanova nije od posebnog državnog interesa ili od posebnog interesa 
za jedinicu lokalne, odnosno područne ( regionalne ) samouprave. Dakle konkretno, ukoliko 
se Lučka uprava Dubrovačko neretvanske županije nalazi na popisu ustanova od posebnog 
interesa za RH ili za  Dubrovačko - neretvansku županiju, dužnosnik g.Stermasi bi mogao biti 
član upravnog vijeća imenovane ustanove. 

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

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



 

 

 

 

 

 


