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Zagreb, 24. travnja 2013.  

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

temelju članka 39. stavka 1. 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 dužnosnice Đurđe Adlešič, zastupnice u VI. Sazivu Hrvatskog sabora, na 12. 

sjednici, održanoj 24. travnja 2013. donosi sljedeću  

ODLUKU 

Postupak za odlučivanje o sukobu interesa u odnosu na dužnosnicu Đurđu 

Adlešič, zastupnicu u 6. sazivu Hrvatskog sabora, povodom razloga navedenih u 

obrazloženju ove odluke, neće se pokrenuti.  

Obrazloženje 

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 3. ZSSI-a, propisano je da su zastupnici u 

Hrvatskom saboru dužnosnici u smislu navedenog Zakona. Člankom 39. stavkom 1. ZSSI-a 

propisano je da Povjerenstvo može pokrenuti postupak iz svoje nadležnosti na temelju svoje 

odluke povodom vjerodostojne, osnovane i neanonimne prijave ili u slučajevima kada 

raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa dužnosnika.  

Povjerenstvo je zaprimilo dvije anonimne prijave o mogućem sukobu interesa protiv 

dužnosnice Đurđe Adlešič, evidentirane u knjigama ulazne pošte pod brojem 711-U-362-01-

SI-33/11 dana 28. travnja 2011. godine povodom koje se vodi predmet broj SI-33/11 i pod 

brojem 711-U-397-01-SI-35/11 dana 2. svibnja 2011. godine povodom koje se vodi predmet 

broj SI-35/11. 

Povjerenstvo je na 12. sjednici održanoj dana 24. travnja 2013. godine donijelo 

zaključak o spajanju postupaka povodom navedenih prijava, kojim je odlučeno da će se 

povodom predmetnih prijava, obzirom da se odnose na istu dužnosnicu a sadržajno su 

istovjetne, voditi jedan postupak, pod brojem SI-33/11. 

U predmetnim prijavama u bitnome se navodi da je dužnosnica Đurđa Adlešič bila na 

nogometnoj utakmici između nogometnih reprezentacija Gruzije i Hrvatske u Gruziji, kao i na 

utakmici između nogometnih reprezentacija Francuske i Hrvatske u Francuskoj. 
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U prijavama se izražava sumnja da dužnosnica nije sama snosila troškove puta i 

ulaznica za navedene nogometne utakmice, već da su troškovi podmireni iz državnog 

proračuna ili da je riječ o daru koji po svojoj vrijednosti predstavlja dar kojeg dužnosnica ne 

smije primiti, što bi upućivalo na postojanje mogućeg sukoba interesa. 

Povjerenstvo je izvršilo uvid u službene internet stranice Hrvatskog sabora 

www.sabor.hr te je utvrdilo da je gđa Đurđa Adlešić obnašala dužnost zastupnice u 

Hrvatskom saboru u VI. sazivu Hrvatskog sabora, i to od 11. siječnja 2008. do 22. prosinca 

2011. godine, od kada više ne obnaša javnu dužnosti u smislu odredbi ZSSI-a. 

Povjerenstvo u razdoblju od primitka gore navedenih prijava pa do stupanja na 

dužnost članova Povjerenstva koji su izabrani sukladno odredbama ZSSI-a, odnosno do dana 

11.02.2013. godine, nije djelovalo, stoga je od podnošenja prijave do donošenja odluke o 

pokretanju, odnosno nepokretanju postupka povodom iste protekao rok od gotovo 2 godine. 

S obzirom da je riječ o anonimnoj prijavi, te da je Đurđa Adlešić prestala s 

obnašanjem dužnosti zastupnice u Hrvatskom saboru dana 22. prosinca 2011. godine, kao i da 

je od dana podnošenja prijave protekao rok od 2 godine, zbog razloga svrsishodnosti 

donesena je odluka kao u izreci ovog akta.  

Ova odluka objavit će se na Internet stranici Povjerenstva.  

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA  

Dalija Orešković, dipl. iur. 

 

http://www.sabor.hr/

