
 

 

 

 

Broj: I-28-PSI-M-62-09/10 

Zagreb, 22. veljače 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 Ivane Bjedov Viđak, pročelnice ureda gradonačelnika Grada 
Splita,  na svojoj 11. sjednici, održanoj 17. veljače 2010.g., donijelo je sljedeće:  

 

                                                             MIŠLJENJE                      

I. Zamjenici gradonačelnika su dužnosnici u smislu Zakona o sprječavanju 
sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti te se na njih primjenjuju sve 
odredbe tog Zakona. 

II. Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu biti članovi skupština trgovačkih 
društava u vlasništvu jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) 
samouprave, ali za članstvo nemaju pravo na naknadu osim naknade 
stvarnih putnih i drugih troškova koje su imali  u vezi s obnašanjem te druge 
dužnosti. 
 
                                         Obrazloženje  

                   Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem prijedloga imenovane                 

od 23. studenoga  2009.g.  

                   Podnositeljica prijedloga traži mišljenje Povjerenstva smatraju li se zamjenici 

gradonačelnika također dužnosnicima sukladno čl. 21. st. 3. Zakona o sprječavanju sukoba 

interesa u obnašanju javnih dužnosti  te mogu li gradonačelnik, odnosno njegovi zamjenici 

biti članovi skupština trgovačkih društava u vlasništvu grada te za to primati naknadu. 

I. Člankom 2. propisano je tko su dužnosnici u smislu Zakona, gdje su  među  

ostalima u st. 1., zadnjoj alineji, navedeni i gradonačelnici, općinski načelnici i 

njihovi zamjenici. Stoga, zamjenici gradonačelnika smatraju se dužnosnicima te se 

na njih primjenjuju sve odredbe Zakona. 



 

                   Člankom 11. st. 5. Zakona propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi uprava 

ili nadzornih odbora trgovačkih društava, a člankom 11. st. 7. da dužnosnici koji obnašaju 

dužnost u jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave mogu biti članovi 

nadzornih odbora u trgovačkim društvima koja su u vlasništvu jedinice lokalne, odnosno 

područne (regionalne) samouprave ili u kojima te jedinice imaju udjele, a od posebnog su 

interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ali bez prava na 

naknadu, osim prava na naknadu putnih i drugih troškova.  

 

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

gradonačelnika Grada Zagreba propisano je da gradonačelnik kao i njegovi zamjenici za 

vrijeme obnašanja dužnosti ne mogu biti članovi uprave trgovačkog društva koje je u 

vlasništvu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. 

II. Dakle iz citiranih zakonskih odredbi vidljivo je da gradonačelnik i njegovi 

zamjenici za vrijeme obnašanja dužnosti ne mogu biti članovi uprave trgovačkog 

društva koje je u vlasništvu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) 

samouprave, a niti članovi nadzornog odbora istih (uz navedenu  iznimku). S 

obzirom da Zakonom nije isključeno, dužnosnici smiju biti članovi skupština 

trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) 

samouprave s tim da to članstvo predstavlja pertinenciju njihove javne dužnosti, i 

za što nemaju pravo na naknadu osim prava na naknadu putnih i drugih troškova 

koje su imali u obnašanju te druge dužnosti. Odredba članka 9. Zakona o 

sprječavanju sukoba interesa odnosi se direktno na konkretnu situaciju jer 

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. Dakle dužnosnik je imenovan da obavlja one poslove koji su 

vezani za javnu dužnost koju obnaša i za koju prima plaću, pa stoga nama pravo na 

naknade za druge javne dužnosti, a što se može opravdati i zakonskim odredbama  

iz čl. 11. st. 5 i st. 8. Zakona. 

 

                  Povjerenstvo naglašava: utvrđivanje činjenice da li gradonačelnik, odnosno 

njegovi zamjenici mogu biti članovi skupština trgovačkih društava u vlasništvu grada 

procjenjuje se uvijek na razini konkretnog slučaja, a ne na temelju apstraktne procjene o 

dopustivosti članstva i primanja naknade za isto. Stoga dužnosnik, u svakom slučaju kada 

postoji dvojba o eventualnom postojanju situacije sukoba interesa na temelju članstva u 

skupštini trgovačkog društva u vlasništvu grada mora sukladno čl. 5. Zakona zatražiti 

mišljenje Povjerenstva o dopustivosti obnašanja javne dužnosti i navedenog članstva. 

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

izreci ovoga akta. 

 

 

                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

                                                                                     Mate Kačan, dipl. iur. 


