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Zagreb, 5. listopada 2009. 

 

 

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. i 38/09, u daljem tekstu: Zakon) 

te čl. 42. st. 1. toč. 2.  Pravilnika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o unutarnjem 

ustroju i postupku (Narodne novine, broj 86/05, u daljem tekstu: Pravilnik) u predmetu 

dužnosnika Dražena Bošnjakovića, državnog tajnika u Ministarstvu pravosuđa,  na 

svojoj 8. sjednici, održanoj 24. rujna 2009. donijelo je sljedeću 

 

 

 

ODLUKU 

 

Odbija se prijava, podnesena protiv dužnosnika Dražena Bošnjakovića, državnog 

tajnika u Ministarstvu pravosuđa. 

 

 

 
Obrazloženje 

 

Postupak za odlučivanje o sukobu interesa pokrenut je na temelju prijedloga Ljiljane Kakarić 

iz Zagreba, od 17. veljače 2009. 

U prijedlogu podnositeljica navodi da se dužnosnik u razdoblju od 2001. do sredine 2008. 

svojim djelovanjem našao u situaciji sukoba interesa, na način da je u navedenom periodu kao 

odvjetnik u radnom sporu predlagateljice s Domom zdravlja Ivanić Grad zastupao navedenu 

ustanovu. Prema navodima predlagateljice, spor se vodio pred Općinskim sudom u Ivanić 

Gradu, na čijem čelu se kao predsjednica suda nalazi supruga dužnosnika. 

Podnositeljica prijave smatra da je u navedenim okolnostima, dužnosnik utjecao, protivno 

odredbama Zakona, na tijek sudskog postupka, a istodobno ostvarivao dohodak, na koji nije 

imao pravo prema odredbama Zakona. 

 

Povjerenstvo je, sukladno odredbi čl. 40. st. 1. Pravilnika utvrdilo sve činjenice, koje su važne 

za odlučivanje o tome je li dužnosnik prekršio odredbe Zakona te u tu svrhu ocijenilo sljedeće 

dokaze: prijedlog za pokretanje postupka, očitovanje dužnosnika o navodima prijave, od 6. 

kolovoza 2009, potvrdu Doma zdravlja Zagrebačke županije, klasa: 701-01/09-01/1654-1, 

urbroj: 238-106-09-1654-1, od 31. srpnja 2009, rješenje Odbora za izbor, imenovanja i 

upravne poslove, klasa: 120-02/05-06/03, urbroj: 6521-18-05-03, od 14. travnja 2009. i 

rješenje Hrvatske odvjetničke komore, broj 578/2005, od 14. veljače 2005. 

 

U provedenom postupku utvrđeno je sljedeće: Dom zdravlja Ivanić Grad je dužnosnika 

opunomoćio na zastupanje u predmetu P-578/01 pred Općinskim sudom u Ivanić Gradu, po 

tužbi Ljiljane Kakarić protiv Doma zdravlja Ivanić Grad. 

Udruživanjem domova zdravlja u Zagrebačkoj županiji, dužnosnik je u istom predmetu 

nastavio zastupati Dom zdravlja Zagrebačke županije (pravnog sljednika Doma zdravlja 

Ivanić Grad), do 6. prosinca 2004, kad je izvijestio Dom zdravlja da se prestaje obavljati 

odvjetničku djelatnost. 



Na temelju rješenja Hrvatske odvjetničke komore, dužnosniku od 1. travnja 2005. miruje 

obavljanje odvjetničke djelatnosti, a privremeni preuzimatelj dužnosniku, imenovan istim 

rješenjem nije odvjetnik, kojega je Dom zdravlja Zagrebačke županije opunomoćio na 

zastupanje u predmetu Kakarić. 

Ocjenjujući utvrđene činjenice u predmetu, Povjerenstvo je utvrdilo da postupanjem 

dužnosnika nisu ostvarena zabranjena djelovanja dužnosnika, utvrđena odredbama čl. 6. 

Zakona. U navedenim konkretnim okolnostima nije moguće utvrditi privatni interes 

dužnosnika, koji bi bio u suprotnosti s javnim interesom niti privatni interes koji utječe ili bi 

mogao utjecati na nepristranost dužnosnika u obavljanju javne dužnosti, čime bi nastala 

situacija sukoba interesa u smislu čl. 1. st. 2. Zakona. Ovaj zaključak Povjerenstvo zasniva 

osobito na činjenici da dužnosnik od 6. prosinca 2004, kada je poduzeo posljednju radnju u 

postupku, odnosno, u formalnom smislu, od 1. travnja 2005. ne zastupa navedenu ustanovu. 

Uz navedeno, prema odredbama čl. 9, čl. 10. st. 2. i čl. 11. st. 9. Zakona, obavljanje 

odvjetničke djelatnosti smatra se dopuštenom djelatnošću u smislu Zakona te dužnosnik nije, 

za vrijeme dok je uz obnašanje dužnosti obavljao poslove odvjetnika, stjecao dohodak 

protivno odredbama Zakona. 

U vezi s navedenim, Povjerenstvo je donijelo odluku sa sadržajem, kako je navedeno u izreci 

ovoga akta. 

 

 

 

                                                                       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

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


