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Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), sukladno 
odredbi čl. 5. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti 
(Narodne novine, broj 163/03, 164/04, 48/05, 60/08 i 38/09, u daljem tekstu: Zakon) te čl. 28. 
st. 2. 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 Ante Kulušića, zastupnika u Hrvatskom saboru, na svojoj 9. sjednici, 
održanoj 29. listopada 2009, daje sljedeće 
 
 
 

 
MIŠLJENJE 

 
 
 

Ne predstavlja situaciju sukoba interesa okolnost da se troškovi puta na sjednice 
Hrvatskog sabora dužnosnika Ante Kulušića, zastupnika u Hrvatskom saboru, dijele na 
način da troškove goriva snosi trgovačko društvo Croatia osiguranje d.d, Filijala 
Šibenik, a troškove cestarine Hrvatski sabor. 
 
 
 
 

Obrazloženje 
 

 
Postupak za davanje mišljenja pokrenut je na temelju zahtjeva dužnosnika, od 23. listopada 
2009. 
Dužnosnik je direktor filijale trgovačkog društva Croatia osiguranje d.d, Filijale Šibenik te 
ima pravo na korištenje službenog automobila 24 sata dnevno. 
Dužnosnik pita da li bi okolnosti u kojima troškove puta na sjednice Hrvatskog sabora snosilo 
navedeno trgovačko društvo, a troškove cestarine samo Hrvatski sabor, uz priložene 
odgovarajuće isprave, predstavljale situaciju sukoba interesa prema Zakonu. 
 
 
 
 
U pogledu navedenoga zahtjeva, Povjerenstvo je zauzelo stajalište da ne predstavlja situaciju 
sukoba interesa okolnost da se troškovi puta dužnosnika, zastupnika u Hrvatskom saboru, na 
sjednice Hrvatskog sabora dijele na način da troškove goriva snosi navedeno društvo, a 
troškove cestarine Hrvatski sabor, pod uvjetom da su priložene odgovarajuće potvrde o 



plaćenoj cestarini, sukladno Odluci o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, 
mobilnih telefona, sredstava za službena putovanja, poslovnih kreditnih kartica i sredstava 
reprezentacije ( „Narodne novine“, broj 137/02-pročišćeni tekst i 18/06) i pod uvjetom da ti 
troškovi nisu naplaćeni i u navedenom društvu. 
U skladu s navedenim, dano je mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga akta. 
 
 
 
 
 
                                                                     PREDSJEDNIK POVJERENSTVA  
 
                                                                                Mate Kačan, dipl. iur., v.r. 


