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

odredbi čl. 17. st. 2. 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 daljem tekstu: Zakon) 

te čl. 27. st. 1.  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 Giovannija Sponze, gradonačelnika Grada Rovinja, na svojoj 13. sjednici, 

održanoj 22. travnja 2010, donijelo je sljedeće 

 

 

 

 

MIŠLJENJE 
 

 
Dužnosnik Giovanni Sponza, gradonačelnik Grada Rovinja, ne može primati naknadu 
za obavljanje poslova predsjednika Turističke zajednice Grada Rovinja te predsjednika 
Skupštine i predsjednika Turističkog vijeća navedene turističke zajednice. 
Za obavljanje navedenih poslova dužnosnik ima pravo na naknadu potrebnih i stvarnih 
troškova, koje je imao u vezi s obavljanjem tih poslova. 
 
 
 

Obrazloženje 

 

 

Postupak davanja mišljenja pokrenut je na temelju prijedloga podnositeljice Sandre Sošić 

Pivac, tajnice gradonačelnika Grada Rovinja, od 2. veljače 2010. 

Podnositeljica pita može li dužnosnik Sponza za obavljanje poslova predsjednika Turističke 

zajednice te poslove predsjednika Skupštine i predsjednika Turističkog vijeća navedene 

turističke zajednice primati naknadu. 

Obrazlažući dano mišljenje, Povjerenstvo ističe sljedeće: 

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

(„Narodne novine“, broj 152/08) utvrđeno je da je turistička zajednica pravna osoba. 

Člankom 10. st. 1. istoga zakona utvrđeno je da se djelovanje turističke zajednice zasniva na 

načelu opće korisnosti. 

Članak 10. st. 2. istoga zakona određuje da turistička zajednica u pravilu ne smije obavljati 

gospodarske djelatnosti. 

Prema čl. 18. st. 2. istoga zakona, dužnost predsjednika turističke zajednice grada obnaša 

gradonačelnik. 

Prema čl. 18. st. 6. istoga zakona, predsjednik turističke zajednice istodobno obavlja i poslove 

predsjednika Skupštine i predsjednika Turističkog vijeća turističke zajednice. 

Citirani zakon ne utvrđuje pravo na naknadu za obavljanje navedenih poslova. 

 



Člankom 9. Zakona propisano 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 Zakonom. 

Člankom 11. st. 8. Zakona utvrđeno 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. 

 

U konkretnom slučaju, premda poslovi, koje dužnosnik obavlja u turističkoj zajednici nisu 

poslovi druge dužnosti u smislu čl. 9. Zakona, ipak pripadaju poslovima od općeg interesa u 

smislu čl. 11. st. 8. Zakona, na koje Zakon, proširujući zabranu primanja druge plaće ili 

naknade za obnašanje druge dužnosti, također primjenjuje načelo zabrane stjecanja dodatnog 

dohotka, osim onoga, koji dužnosnik stječe na temelju obnašanja dužnosti (isti princip vrijedi 

i za poslove u vezi s članstvom u nadzornim odborima trgovačkih društava, ustanova i 

izvanproračunskih fondova, čl. 11. st. 6. Zakona).  

U svim navedenim slučajevima, kao i u konkretnom slučaju, radi se o poslovima od javnog 

interesa, koji su vezani uz obnašanje „osnovnog“ posla – dužnosti koju dužnosnik obnaša, i 

koji predstavljaju poslove koje dužnosnik obavlja kao skrbnik određenog javnog interesa.  

 

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

dispozitivu ovoga akta. 

 

 

 

                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

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

 


