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Zagreb, 02. prosinca 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, 38/09 i 92/10, u daljnjem tekstu: 
Zakon),čl. 41. st. 1.toč. 1. te čl. 37. st. 1. 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 protiv g. Darka Milinovića, ministra zdravstva i socijalne 

skrbi,  na svojoj 19. sjednici, održanoj 30. studenoga 2010.g., donijelo je sljedeću  

                                                             ODLUKU 

              Odbacuje se  prijava sukoba interesa podnesena protiv g. Darka Milinovića 

ministra zdravstva i socijalne skrbi. 

                                                      Obrazloženje  

               Postupak odlučivanja o sukobu interesa pokrenut je temeljem prijave g. Lovre Perice 
od 01. prosinca 2009. godine. 

               Podnositelj prijave obraća se Povjerenstvu kako bi, navodi, izložio tipičan primjer 
ministarske zlouporabe položaja i ovlasti, sukoba interesa i korupcije. Navodi da je dio 
predmetne prijave objavio i novinar Novog lista g. Ladislav Tomčić pod naslovom Darko 
Milinović- Kraljevska obitelj dana 19.09.2009.g. Naime radi se o navodnom zapošljavanju i 
postavljanju na visoka radna mjesta podobnih ljudi od strane g. Milinovića koji „drma 
Likom“ i navodno ništa se ne može dogoditi dok imenovani ministar ne da „zeleno svjetlo“. 
Na „sva važna mjesta“ u Lici postavio je svoje ljude i doslovno je nedodirljivi „lički šerif“ 
navodi podnositelj prijave. Podnositelj prijave navodi kako je navodno g. Božo Biškupić 
ministar kulture izbor za ravnatelja ustanove Plitvička jezera predao u nadležnost g. Darku 
Milinoviću, svom stranačkom kolegi i „glavnom šerifu“ u Lici bez čijeg odobrenja se ne može 
ništa poduzeti a kamoli provesti izbor za ravnatelja ustanove. Podnositelj navodi kako su bila 
provedena 2 natječaja, unaprijed namještena i izrežirana, na prvi se javio samo dotadašnji 
ravnatelj Borislav Perica ( mandat 2004.-08.), ali je bio nepoželjan od strane g. Milinovića 
koji mu je navodno u više navrata dao do znanja da se ne treba kandidirati  jer neće biti 
izabran jer mu nije podoban i poslušan. Stoga je navodno prvi natječaj bio poništen, bez 
obrazloženja, a dodatno iz razloga što se Branislav Šutić ( sadašnji ravnatelj ) nije stigao javiti 
u roku na natječaj. Podnositelj prijave sukoba interesa navodi kako raspisivanje natječaja 
provodi ravnatelj ustanove na prijedlog Upravnog vijeća ustanove, kako je ta da predsjednik 
upravnog vijeća bio Branislav Šutić dakle sam sebi je raspisao natječaj, navodno u dogovoru s 
ministrom Milinovićem. U drugom natječaju su se javili i g. Šerić  g. Perica s tim da g. Šerić 
nije imao potrebne uvjete jer je po struci profesor tehničke kulture niti ima stručne i 
menagerske kvalitete za taj posao. Isti g. Šerić se javio na natječaj i 2004.g. ali nije bio 
izabran jer nije imao tražene uvjete za natječaj, ali 2004.g. g. Milinović nije bio ministar  niti 
je bio u Upravnom vijeću ustanove pa da bi mogao mu pomoći te je stoga kao  stručna, 



sposobna osoba i menager izabran za ravnatelja g. Perica. 2005 g. Ministar Milinović dolazi 
na funkciju predsjednika Upravnog vijeća Plitvičkih jezera, ali zbog ministarskih obveza 
ubrzo odlazi i na tom mjestu ga zamjenjuje g. Šutić. Nadalje podnositelj prijave navodi da je 
2008.g. nakon nezakonito provedenih natječaja, ministar Biškupić u dogovoru s ministrom 
Milinovićem donio odluku kojom istovremeno razrješuje predsjednika Upravnog vijeća 
Branislava Šutića i imenuje ga na mjesto ravnatelja. Jedini koji je imao sve uvjete za 
predmetnu funkciju je bio g. Perica, koji je sada izvrgnut ogromnom šikaniranju te se zbog 
tog i razbolio. Navodno su bile uzaludni napori radnika, Radničkog vijeća i bivšeg ravnatelja 
Perice da se peticijama i upozorenjima spriječi takvo političko postavljanje jer ih je navodno 
ministar Milinović sve ušutkao. Navodno se i ministar Milinović oglušio i ostao postrance u 
čitavom predmetu, a državni tajnik Zoran Šikić je „zavlačio“ i smirivao bivšeg ravnatelja 
Pericu da se ministar Milinović neće miješati u odabir. Ista prijava odaslana je i na USKOK, 
DORH, zastupnike u Hrvatskom saboru, predsjednika RH, premijerku pa i na europske 
institucije.  

            Nakon što je razmotrilo sve navode iz predmetne prijave sukoba interesa, zajedno s 
priloženom dokumentacijom, Povjerenstvo je donijelo odluku o odbacivanju prijave sukoba 
interesa sukladno čl. 37. st.1. Pravilnika Povjerenstva (Povjerenstvo će odlukom odbaciti 

prijavu koja mu je dostavljena ako se ne odnosi na povredu odredaba Zakona, ako prijavljena 

osoba nije dužnosnik u smislu članaka 2. i 21. stavka 3. Zakona, ako se odnosi na ponašanje 

dužnosnika prije stupanja Zakona na snagu, ili ako je nerazumljiva).                             
Naime, iz navedenog sadržaja i činjenične osnove u prijedloga za pokretanje postupka 
vidljivo da se podnesena prijava izravno ne odnosi na povredu odredaba Zakona o 
sprječavanju sukoba interesa, a niti je Povjerenstvo nadležno za ispitivanje takve prijave. 
Navodni sukob interesa fokusiran je na postupak provedbe javnog natječaja pri odabiru 
ravnatelja  Javne ustanove Nacionalnog parka Plitvička Jezera.  Prije svega, Povjerenstvo za 
odlučivanje o sukobu interesa nije nadležno ispitivati zakonitost provedbe javnog natječaja 
budući je svaki sudionik predmetnog natječaja, nezadovoljan izborom, imao pravo žalbe u 
redovnom postupku pred drugim nadležnim tijelom, a  ministar g. Darko Milinović nije imao  
nikakvog izravnog utjecaja u postupku provedbe natječaja jer niti je bio član komisije za 
odabir, a niti je formalno imenovao ravnatelja ustanove.  

           Slijedom navedenoga, Povjerenstvo je odlučilo kao u izreci ove odluke te odbacilo 
navedenu prijavu. 

                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

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


