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Zagreb, 14. prosinca 2009. 
 
 
            Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu; Povjerenstvo), 

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

(Narodne novine, broj 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08 i 38/09, u daljnjem tekstu: Zakon) 

te članka 27. st. 2. Pravilnika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o unutarnjem 

ustroju i postupku (Narodne novine, broj 86/05 i 123/09, u daljnjem tekstu: Pravilnik) u 

predmetu dužnosnika Antea Milosa, gradonačelnika Grada Novigrada na svojoj 10. 

sjednici, održanoj 10. prosinca 2009.g., donijelo je sljedeće  

 
 

                                                             MIŠLJENJE  

            Gradonačelnik Grada Novigrada, može po položaju obnašati i dužnost 
predsjednika skupštine i vijeća gradske turističke zajednice Grada Novigrada kao i 
dužnost predsjednika Javne vatrogasne postrojbe Umag, ali za navedene druge dužnosti  
nema pravo na naknadu osim naknade putnih i drugih troškova.   

                                                      Obrazloženje  

            Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem zahtjeva od 14. kolovoza 2009.g.  

1. Dužnosnik traži mišljenje Povjerenstva jer kao gradonačelnik Grada Novigrada prema 

Zakonu o TZ obnaša dužnost predsjednika skupštine i vijeća gradske turističke 

zajednice. Sukladno poslovniku TZ postoji naknada koju predsjednik skupštine prima 

za svoj rad pa dužnosnika zanima da li uz dužnost gradonačelnika ima pravo na 

navedenu naknadu.  

2. Također navodi kako obnaša i funkciju predsjednika Područne vatrogasne zajednice 

Umag pa ga zanima ima li pravo na naknadu i s te osnove. 

 

            Člankom 11. st. 8. Zakona propisano je da dužnosnici smiju biti članovi upravljačkih 

ili nadzornih organa neprofitnih pravnih osoba kao što su zaklade, udruge i druge pravne 

osobe koje obavljaju znanstvenu, humanitarnu, kulturnu, sportsku i sličnu djelatnost, ali bez 

prava na naknadu ili primanje dara u toj ulozi, osim prava na naknadu putnih i drugih 

troškova. 

            Člankom 9. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i 

gradonačelnika Grada Zagreba, propisano je da općinski načelnik, gradonačelnik, župan i 

gradonačelnik Grada Zagreba i njihovi zamjenici za vrijeme obnašanja dužnosti ne može, 

među ostalima, biti član uprave trgovačkog društva u pretežitom vlasništvu jedinice lokalne, 

odnosno područne (regionalne) samouprave, ili ravnatelj i djelatnik ustanove kojoj je jedinica 

lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave osnivač. 

            Člankom 6. st. 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma 

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. 

1. Sukladno citiranom Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog 

turizma, gradonačelnik Grada Novigrada, može po položaju obnašati dužnost 

predsjednika skupštine i vijeća gradske turističke zajednice, ali za obnašanje navedene 

dužnosti sukladno čl. 11. st. 8. Zakona nema pravo na naknadu osim naknade putnih i 

drugih troškova.   

            Javna vatrogasna postrojba Umag je javna ustanova jedinice lokalne samouprave, koja 

u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za 

organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe. Osnivači navedene javne 

vatrogasne postrojbe su Grad Umag, Buje, Novigrad te Općine Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj.   

2. Gradonačelnik grada Novigrada može, sukladno čl. 9. Zakona o izborima općinskih 

načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, obnašati dužnost 

predsjednika Javne vatrogasne postrojbe Umag,  budući Grad Novigrad nije pretežiti 

vlasnik postrojbe, ali za navedenu dužnost prema čl. 11. st. 8. Zakona, dužnosnik 

nema pravo na naknadu osim naknade putnih i drugih troškova.   

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

ovoga akta. 

 

                                                                       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

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

 


