
 

 

 

 

 

Broj: I-99-PSI-M-17/10 

Zagreb, 24. svibnja 2010. g. 

 

                   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 Branka Krištića, dipl.iur., pomoćnika glavnog Državnog revizora 
u ime Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda na svojoj 14. sjednici, održanoj 20. 

svibnja  2010.g., donijelo je sljedeće:  

 

                                                             MIŠLJENJE                      

1. Župani, gradonačelnici i načelnici u svojstvu imenovanih predsjednika 
turističkih zajednica  nemaju pravo na naknadu u turističkoj zajednici, osim 
naknade putnih te drugih stvarnih i učinjenih troškova neposredno vezanih 
za obavljanje poslova predsjednika. 

2. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa nije nadležno tumačiti 
odredbe Zakona o javnoj nabavi . 
 
 
                                         Obrazloženje  

                   Postupak za davanje mišljenja pokrenut je po prijedlogu imenovanoga od 

16.travnja  2010.g.  

                   Podnositelj prijedloga traži mišljenje Povjerenstva; 

1. Imaju li župani, gradonačelnici i načelnici u svojstvu imenovanih predsjednika 

turističkih zajednica pravo na naknadu, sukladno odluci donijetoj na skupštini, bez 

obzira što imaju status dužnosnika. Ukoliko nemaju podnositelj zahtjeva traži 

pojašnjenje zakonske odredbe  iz čl. 11. st.7. u dijelu koja se odnosi na „pravo 

naknade putnih i „ostalih troškova“, 



2. Primjenjuju li se odredbe Zakona o javnoj nabavi na turističke zajednice koje se u 

iznosu manjem od 50% financiraju iz proračunskih sredstava odnosno sredstava 

područne ili lokalne samouprave, a ako da u kojim slučajevima. 

Ad.1.     

                Člankom 6. st. 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma 
(NN 30/94 i 152/08)  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 9. Zakona popisano je da dužnosnici koji za vrijeme obnašanja javne 

dužnosti primaju plaću za dužnost koju obnašaju ne smiju primati drugu plaću, osim ako 

obavljaju djelatnost dopuštenu ovim Zakonom. 

 

                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. 

                Dakle, sukladno odredbama o Zakona o turističkim zajednicama i promicanju 

hrvatskog turizma župani, gradonačelnici i načelnici ujedno su i predsjednici turističke 

zajednice svoje jedinice lokalne odnosno regionalne samouprave. No, pozivajući se na čl. 11. 

st. 8. Zakona, a šire tumačeći i čl. 9. Zakona kao i Uputu Povjerenstva dužnosnicima o 

primjeni čl. 9. Zakona, br. I-128-PSI-PP/09 od 29.09.2009. godine gdje se načelo zabrane 

primanja dviju plaća ili naknada za obnašanje javne dužnosti proteže i  na druge poslove od 

javnog interesa, dužnosnik ( župan, gradonačelnik, načelnika ) nema pravo na naknadu i za 

obnašanje funkcije predsjednika turističke zajednice svoje jedinice lokalne odnosno 

regionalne samouprave, osim prava na naknadu putnih i drugih troškova koje je imao 

obavljajući poslove u turističkoj zajednici.  
                Sukladno navedenome dužnosnik ima samo pravo na naknadu putnih te drugih 

stvarnih i  učinjenih troškova neposredno vezanih za obavljanje poslova predsjednika 

turističke zajednice.  

Ad.2. 

                 Člankom 3.st.1.toč.3. Zakona o javnoj nabavi ( NN 110/07 i 125/08 ) propisano je 

da su javni naručitelji obveznici primjene navedenog Zakona pravne osobe koje su osnovane 

za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili 

trgovački značaj i ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta: da se u iznosu većem od 50% 

financiraju iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske ili sredstava područne ili 

lokalne samouprave ili drugih pravnih osoba iz točke 3. ovoga stavka.  



                  Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa nije nadležno tumačiti odredbe 

Zakona o javnoj nabavi slijedom čega podnositelja zahtjeva upućujemo na čl. 3. stavka 1. 

točke 3. Zakona o javnoj nabavi i čl. 2. st.3. Uredbe o popisu obveznika primjene Zakona o 

javnoj nabavi ( NN 14/08 ) te na druga za to nadležna tijela.  

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

izreci ovoga akta. 

 

 

                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

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

 

 


