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Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), sukladno 

odredbi čl. 5. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti 

(Narodne novine, broj 163/03, 164/04, 48/05, 60/08 i 38/09, u daljem tekstu: Zakon) te čl. 28. 

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 
dužnosnika Andre Vlahušića, gradonačelnika Grada Dubrovnika, na svojoj 9. sjednici, 

održanoj 29. listopada 2009, daje sljedeće 
 
 

 
MIŠLJENJE 

 
 

Obavljanje poslova glavnog ispitivača kliničkog ispitivanja H9X-MC-GBCK, koje 
dužnosnik Andro Vlahušić, gradonačelnik Grada Dubrovnika,  obavlja uz naknadu, ne 
predstavlja djelatnost koja je u suprotnosti s obavljanjem javne dužnosti. 
 
 

Obrazloženje 

 

 

Postupak za davanje mišljenja pokrenut je na temelju zahtjeva dužnosnika, od 7. listopada 

2009. 

Dužnosnik navodi kako je s Općom bolnicom Dubrovnik i trgovačkim društvom Eli Lilly 

Hrvatska d.o.o. sklopio ugovor o obavljanju poslova glavnog ispitivača kliničkog ispitivanja 

H9X-MC-GBCK. 

Pita da li se navedeni poslovi smatraju dopuštenom djelatnošću u smislu Zakona te da li je 

prema Zakonu dopušteno obavljati navedene poslove uz naknadu. 

 

U davanju mišljenja u vezi s navedenim pitanjima, Povjerenstvo ističe: 

Člankom 9. Zakona utvrđeno je da dužnosnici koji za vrijeme obnašanja javne dužnosti 

primaju plaću ne smiju primati drugu plaću, osim ako obavljaju djelatnost dopuštenu 

Zakonom. 

Člankom 10. st. 2. Zakona utvrđeno je da dužnosnici za vrijeme obnašanja javne dužnosti 

mogu uz naknadu obavljati i druge djelatnosti, ako to nije u suprotnosti s obnašanjem javne 

dužnosti. 

Obavljanje znanstveno-istraživačke, obrazovne ili slične djelatnosti predstavljaju djelatnosti, 

koje nisu u suprotnosti s obnašanjem javne dužnosti. 

U skladu s time, i konkretna djelatnost glavnog ispitivača kliničkog ispitivanja, koju obavlja 

dužnosnik, predstavlja djelatnost koja nije u suprotnosti s obnašanjem javne dužnosti 

gradonačelnika, u smislu čl. 10. st. 2. Zakona. 



U skladu s navedenim, Povjerenstvo je dalo mišljenje, kako je navedeno u dispozitivu ovoga 

akta. 
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