
 

 

 

 

 

UrBroj: 711-I-193-01-SI-27/10 

Zagreb, 17. rujna 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) te članka 41. st. 1. toč. 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. Đure Sesse, predsjednika udruge Hrvatskih sudaca, na 
svojoj 17. sjednici, održanoj 15. rujna 2010.g., donijelo je sljedeću  

 

                                                             ODLUKU 

              Odbacuje se predmetna prijava sukoba interesa podnesena protiv Đure Sesse, 
predsjednika udruge Hrvatskih sudaca iz razloga što imenovani nije dužnosnik u smislu 
Zakona.  

                                                      Obrazloženje  

               Postupak odlučivanja o sukobu interesa pokrenut je temeljem anonimne prijave od 
29. lipnja 2010. godine. 

               Podnositelj prijave navodi da g. Sessa u imovinskoj kartici iz 2008. g. nije naveo 
vlasništvo stana u Ulici Ljudevita Posavskoga u Zagrebu kojega je kupio od tvrtke Tehnika 
još 13. ožujka 2006. g. temeljem Ugovora o prodaji br. 1702/06, a što je vidljivo i iz 
vlasničkog lista priloženoga spisu predmeta. Podnositelj prijave također navodi da je 
gradonačelnik Grada Zagreba g. Bandić s čak. 45 mil. kuna 2009. g. platio uređenje javne 
površine u ulici Vijenac Frane Gotovca (br. 8-14) ispred zgrade, kbr.14 gdje živi g. Sessa, a 
na istom broju je također uređena biciklistička i pješačka staza te postavljena klupica. 
Podnositelj prijave postavlja pitanje radi li se u predmetnoj situaciji o sukobu interesa te je li 
g. Bandić izvršenim radnjama pred nekretninom g. Sesse učinio sebe uistinu nedodirljivim i 
samim time privilegiranim na sudu (osobno ili kao institucija). 

 



                 Spisu predmeta je isti dan kad i predmetna prijava pristiglo i obrazloženje g. Sesse 
koji navodi kako nije zatajio predmetnu nekretninu u Ulici Ljudevita Posavskoga već ju je 
prijavio čim mu je stan predan u posjed. Naime, kada je sklopio kupoprodajni ugovor izvršio 
je uplatu kupoprodajne cijene, ali tada gradnja zgrade nije niti otpočela pa je imao jedino 
obvezno pravno potraživanje prema graditelju, a potraživanja se ne unose u imovinsku 
karticu.  

                 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 ),  jer osoba protiv koje je 
podnesena prijava sukoba interesa nije dužnosnik u smislu čl. 2. i čl. 21.st. 3.  Zakona.  

                  Naime, Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti nije 
reguliran sukob interesa sudaca osim predsjednika, sudaca i glavnog tajnika Ustavnog suda te 
tajnika Vrhovnog suda, a niti su oni obvezni Povjerenstvu dostavljati izvješća o svom 
imovnom stanju. 

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

 

 

                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

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

 

 


