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Broj: M-274/13 

Zagreb, 2. listopada 2013. 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na temelju 

članka 30. stavak 1. podstavak 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa ( „Narodne novine“, 

broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13. – pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu: ZSSI), u 

predmetu dužnosnika Nenada Debelića, zamjenika gradonačelnice Grada Raba, na 27. 

sjednici održanoj 2. listopada 2013. godine, daje sljedeće: 

 

MIŠLJENJE 

 

I. Na temelju članka 14. stavka 2. ZSSI-a, i članka 89. stavka 2. podstavka 42. 

Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12.) dužnosnik 

Nenad Debelić, može istovremeno uz obnašanje dužnosti zamjenika 

gradonačelnice Grada Raba obnašati dužnost predsjednika Upravnog vijeća 

Županijske lučke uprave Rab, obzirom da je osnivač navedene ustanove 

Primorsko – goranska županija a ustanova je proglašena pravnom osobom od 

posebnog interesa. 

 

II. Za članstvo u Upravnom vijeću Županijske lučke uprave Rab dužnosnik 

Nenad Debelić nema pravo na naknadu, osim prava na naknadu putnih i 

drugih opravdanih troškova.  

 

Obrazloženje 

 

               Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je Nenad Debelić, zamjenik 

gradonačelnice Grada Raba. U knjigama ulazne pošte zahtjev je evidentiran pod poslovnim 

brojem 711-U-3715-M-274/13, dana 24. rujna 2013. godine, povodom kojeg se vodi predmet 

broj M-274/13. 

Člankom 3. stavkom 1. točkom 43. ZSSI-a, propisano je da su gradonačelnici i njihovi 

zamjenici dužnosnici u smislu navedenog Zakona. Člankom 6. stavkom 1. i stavkom 2. ZSSI-

a, propisano je da su dužnosnici dužni u slučaju dvojbe je li neko ponašanje u skladu s 

načelima javnih dužnosti zatražiti mišljenje Povjerenstva koje je potom dužno na zahtjev 

dužnosnika dati obrazloženo mišljenje u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.  

U predmetnom zahtjevu, dužnosnik navodi da je dana 13. lipnja 2013. godine, nakon 

provedenih lokalnih izbora, stupio na dužnost zamjenika gradonačelnice Grada Raba te da 

navedenu dužnost obavlja profesionalno.  
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Dana 20. rujna 2013. godine dužnosnik je imenovan predsjednikom upravnog vijeća 

Županijske lučke uprave Rab. Od Povjerenstva traži mišljenje može li biti predsjednik 

Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Rab, čiji osnivač je Primorsko-goranska županija te 

da li za obnašanje te dužnosti može primati naknadu. 

Člankom 14. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi 

upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno 

nadzornih odbora izvanproračunskih fondova niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim 

subjektima. Stavkom 2. istog članka propisano je da dužnosnici iznimno mogu biti članovi u 

najviše do dva upravna vijeća ustanova, koje su od posebnog državnog interesa ili su od 

posebnog interesa za za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, osim 

ako posebnim zakonom nije određeno da je dužnosnik član upravnog vijeća ustanove po 

položaju. Za članstvo u pravnim vijećima ustanova dužnosnik nema prava na naknadu, osim 

prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova. 

Povjerenstvo je izvršilo uvid u podatke sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu te 

utvrdilo da je pod matičnim brojem subjekta 040148599 upisana Županijska lučka uprava 

Rab, s pravnim oblikom ustrojstva ustanova, čiji je jedini osnivač Primorsko-goranska 

županija.  

Uvidom u Odluku o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za 

Primorsko-goransku županiju („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 14/11.) 

Povjerenstvo je utvrdilo da je Županijska lučka uprava Rab, odlukom Županijske skupštine 

Primorsko goranske županije utvrđena pravnom osobom od posebnog interesa za tu županiju. 

Obzirom da Županijska lučka uprava Rab utvrđena ustanovom od posebnog interesa 

za Primorsko-goransku županiju, dužnosnik Nenad Debelić, može uz obnašanje dužnosti 

zamjenika gradonačelnice Grada Raba, obnašati dužnost predsjednika Upravnog vijeća 

Županijske lučke uprave Rab, no za obavljanje navedenih poslova nema pravo na naknadu. 

Povjerenstvo ukazuje dužnosniku na članak 89. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima 

(„Narodne novine“, broj 144/12) kojim su propisane nespojive dužnosti za vrijeme obnašanja 

dužnosti općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihovih zamjenika.  

Naime, člankom 89.stavkom 2. podstavkom 42. Zakona o lokalnim izborima  

propisano je da općinski načelnik, gradonačelnik i župan te njihovi zamjenici ne mogu biti 

ravnatelji i djelatnici te članovi upravnog vijeća ustanove ili druge neprofitne pravne osobe 

kojoj je jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave osnivač.  

Obzirom da je u konkretnom slučaju osnivač Županijske lučke uprave Rab Primorsko- 

goranska županija a ne Grad Rab kao jedinica lokalne samouprave u kojoj dužnosnik Nenad 

Dabelić obnaša dužnost zamjenika gradonačelnice Grada Raba, članstvo u upravnom vijeću 

predmetne ustanove ne predstavlja obnašanje nespojivih dužnosti u smislu članka 89. stavka 

2. podstavka 42. Zakona o lokalnim izborima. 
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Slijedom navedenog Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga 

akta. Mišljenje će se dostaviti dužnosniku Nenadu Debeliću putem dostavljene e-mail adrese,  

te se time smatra da je dostava mišljenja uredno izvršena. Mišljenje će biti objavljeno na 

Internet stranici Povjerenstva.                                                                            

 

PREDSJEDNICAPOVJERENSTVA                                                                                         

Dalija Orešković, dipl.iur. 


