
 

 

 

 

 

 

 

Broj: I-46-PSI-SI-42-09/10 

 

Zagreb, 26. ožujka 2010. g. 
 

 

 

                     Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: 

Povjerenstvo), sukladno odredbi čl. 17. st. 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u 

obnašanju javnih dužnosti (Narodne novine, broj 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08. i38/09, 

u daljem tekstu: Zakon) te čl. 41. st.1. toč. 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 Darinka Kosora, predsjednika GO HSLS-a Grada 

Zagreba, podnesenom protiv Grada Zagreba vezano za Odluku o ustrojstvu i djelokrugu 

gradskih upravnih tijela, na svojoj 12. sjednici, održanoj 25. ožujka 2010.g., donijelo je 

sljedeću 

 

 

                                                                 ODLUKU 
 

                     Odbacuje se predmetna prijava sukoba interesa jer se navodi iz prijedloga 
za pokretanje postupka odlučivanja o sukobu interesa ne odnose na povredu odredaba 

Zakona. 
 

 

                                                              Obrazloženje  
 

                     Postupak odlučivanja o sukobu interesa pokrenut je temeljem prijave g. Darinka 

Kosora, predsjednika GO HSLS-a Grada Zagreba 10. rujna 2009. g. u kojoj se navodi da je na 

2. sjednici Gradske Skupštine Grada Zagreba, 02. srpnja 2009. g. na prijedlog gradonačelnika 

Grada Zagreba usvojena Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela. U čl. 36. 

predmetne Odluke promjenom gradskog tijela koje ima odgovornost za postupak izrade i 

donošenje dokumenata prostornog uređenja došlo je do povrede Zakona o prostornom 

uređenju i gradnji. U obrazloženju podnesenog prijedloga za davanjem mišljenja prigovara se 

učestalim izmjenama GUP-a Grada Zagreba, ukidanju GUP-a kao i nedostatku Pravilnika o 

građevinskom redu koji postoji u većini europskih zemalja i koje je resorno ministarstvo 

trebalo donijeti kao pod zakonski akt Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Nadalje, 

podnositelj prigovara što je Zavod za prostorno planiranje razvoja Grada Zagreba razgrađen 

na dva dijela, oduzeta mu je ovlasti bavljenja urbanizmom, time ukinut  smisao postojanja, a 

slijedi proces u kojemu će mali projektni biroi izgrađivati prostornu dokumentaciju čiju izradu 

će financirati privatni investitori  koji će tako privatne ovlasti stavljati iznad javnih .  

 

                     Temeljem navedenog sadržaja i činjenične osnove iz prijedloga za pokretanje 

postupka Povjerenstvo je konstatiralo da se podnesena prijava ne odnosi na povredu odredaba 



Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti pa sukladno tome 

Povjerenstvo nije ni nadležno za odlučivanje. Slijedom navedenoga  valjalo je odbaciti 

predmetnu prijavu sukoba interesa u smislu  čl. 37. st. 1. Pravilnika Povjerenstva za 

odlučivanje o sukobu interesa o unutarnjem ustroju i postupku. 

 

                      U skladu s gore navedenim, Povjerenstvo je donijelo odluku kako je navedeno u 

izreci ovoga akta. 

 

 

                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

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

 

 

 

 

 


