
Broj: I-82-PSI-SI-08/10 

Zagreb, 27. travnja 2010. 

             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 podnesenom protiv dužnosnika Vilija Bassanese, gradonačelnika Grada Umaga, 

na svojoj 13. sjednici, održanoj 22. travnja 2010.g., donijelo je sljedeće  

                                                             ODLUKU 

             Obustavlja se postupak odlučivanja o sukobu interesa pokrenut protiv Vilija 

Bassanese, gradonačelnika Grada Umaga.  

                                                      Obrazloženje  

             Postupak odlučivanja o sukobu interesa pokrenut je temeljem anonimne prijave od 25. 

veljače 2009. g.  

                 Podnositelj prijave navodi kako dužnosnik Vili Bassanese, gradonačelnik Grada 

Umaga uz plaću prima i dodatne naknade za rad u tijelima u kojima je član po funkciji, 

primjerice u Turističkoj zajednici Grada Umaga čiji je predsjednik te u ostalim vijećima i 

odborima u čijem radu sudjeluje kao izabrani gradonačelnik. 

             Predmet je bio točkom dnevnog reda 12. sjednice. 

             U  prethodnom postupku, dana 31. ožujka 2010. g., predsjednik Povjerenstva je, 

sukladno odredbi čl. 36. toč. 4.  Pravilnika, a u skladu s čl. 18. st. 6. Zakona zatražio 

očitovanje dužnosnika o navodima iz prijave koji se dana 16. travnja 2010.g.  očitovao 

priloživši relevantnu dokumentaciju. U očitovanju g. Bassanese navodi da je imenovan na 

dužnost gradonačelnika Grada Umaga 05. lipnja 2009.g., uz to je po funkciji i predsjednik 

skupštine trgovačkog društva Komunela d.o.o. i trgovačkog društva 6. Maj d.o.o., ali bez 

stalne naknade. Sukladno Zakonu je i predsjednik turističke zajednice Grada Umaga, što je 

obnašao i prije nego što je postao gradonačelnik dok je bio predsjednik Gradskog vijeća. Za 

funkciju predsjednika turističke zajednice primao je naknadu u iznosu 900,00 kuna ali nakon 

upita upućenog Ministarstvu turizma o mogućnosti primanja navedene naknade, a sukladno 

Zakonu o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, naložio je T.Z Grada 

Umaga da mu više ne isplaćuje stalnu naknadu u iznosu 900,00 kuna što je i učinjeno od 01. 

siječnja 2010.g.  

              Dakle, dužnosnik Bassanese ističe kako prima samo dohodak za obnašanje dužnosti 

gradonačelnika Grada Umaga, a ostale javne dužnosti obnaša bez naknade. 



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

( NN 152/08 ) propisano je da je turistička zajednica  pravna osoba, a člankom 18. st. 2. 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. Člankom 18. st. 6. i st. 7. istog 

Zakona  propisano je da je predsjednik turističke zajednice i predsjednik skupštine i 

predsjednik turističkog vijeća, te 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, a člankom 11. st. 8. 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 19. St. 9. Zakona propisano je da ako je primjereno naravi povrede, 

Povjerenstvo može tijekom postupka naložiti dužnosniku da otkloni uzroke postojanja sukoba 

interesa u određenom roku te, ako dužnosnik to učini, može obustaviti postupak ili isti 

dovršiti i ispunjenje naloga uzeti u obzir prilikom izricanja sankcije. 

              Dakle, u smislu čl. 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog 

turizma gradonačelnik grada je ujedno i predsjednik turističke zajednice tog grada, pa 

sukladno tome dužnosnik Bassanese može obnašati dvije navedene javne dužnosti:  

gradonačelnika Grada Umaga i predsjednika Turističke zajednice Umaga. 

              Pozivajući se na čl. 11. St. 8. Zakona, a šire tumačeći čl. 9. Zakona kao i Uputu 

dužnosnicima o primjeni čl. 9., br. I-128-PSI-PP/09 od 29.09.2009. godine, ukoliko 

dužnosnik obnaša više javnih dužnosti ima pravo na dohodak samo za jednu od njih, a za 

ostale dužnosti ima  pravo samo na naknadu  stvarnih i putnih troškova koje je imao 

obnašajući ih. Stoga, dužnosnik Bassanese nije imao pravo na stalnu naknadu u iznosu od 

900,00 kuna za dužnost predsjednika turističke zajednice Grada Umaga, osim prava na 

naknadu putnih i drugih stvarnih troškova.  

             No, obzirom da je dužnosnik Bassanese, tražio od Turističke zajednice Grada Umaga, 

da mu prestane isplaćivati naknadu za obnašanje dužnosti predsjednika iste, što je i učinjeno 

od 01.siječnja 2010.g., (dakle i prije nego što je  zaprimljena prijava sukoba interesa) kada je 

u potpunosti uskladio svoje postupanje sa Zakonom slijedom čega je Povjerenstvo odlučilo 

kao u izreci ove odluke te obustavilo protiv imenovanoga postupak odlučivanja o sukobu 

interesa sukladno čl.19.st.9. Zakona. 

 

                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

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


