
Broj: I-116-PSI-SI-40/08/09 

 

Zagreb, 7. 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 
bivšeg dužnosnika Jadranka Husarića, člana Županijskog poglavarstva Zagrebačke 
županije i   na svojoj 8. sjednici, održanoj 24. rujna 2009. donijelo je sljedeću 

 

 

 

 

 

ODLUKU 
 

Odbija se prijava sukoba interesa, podnesena protiv dužnosnika Jadranka Husarića,  
bivšeg člana Županijskog poglavarstva Zagrebačke županije. 
 
 
 

Obrazloženje 

 

 

Postupak za odlučivanje o sukobu interesa pokrenut je na temelju zahtjeva dužnika, 

zastupnika u Hrvatskom saboru, Tonina Picule i Gorana Beusa Richembergha, od 12. 

studenoga 2008. 

U zahtjevu se navodi da su Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog 

gospodarstva predana tri zahtjeva za dodjelu koncesije za eksploataciju vodocrpilišta Kosnica, 

koje se nalazi na području Grada Velike Gorice. 

Podnositelji zahtjeva su VG Vodoopskrba d.o.o, u vlasništvu Grada Velika Gorica, 

Podružnica Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o, u vlasništvu Grada Zagreba i 

Vodoopskrba  i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o, u vlasništvu Zagrebačke županije. 

Podnositelji zahtjeva, dužnosnici, u zahtjevu navode da je dužnosnik, koji je i predsjednik 

Uprave javne ustanove „Hrvatske vode“, pogodovao podnositelju zahtjeva za koncesiju-

trgovačkom društvu „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije“ d.o.o. na način da je u 

tom smislu formulirano prethodno mišljenje ustanove Hrvatske vode ( u kojoj obavlja poslove 

predsjednika Uprave), kao podloga za odlučivanje o koncesiji ( odluku donosi Vlada 

Republike Hrvatske). 

Povjerenstvo je u postupku utvrđivanja činjenica, uz zahtjev za pokretanje postupka, pribavilo 

i ocijenilo, u smislu čl. 18. st. 3. Zakona, i očitovanje dužnosnika o navodima prijave. 

 

Prema odredbi čl 1. st. 2. Zakona, sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi 

dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na 

nepristranost dužnosnika u obavljanju javne dužnosti. 



Zabranjena djelovanja dužnosnika, kojima nastaje situacija sukoba interesa, utvrđena su 

odredbama čl. 6. Zakona. 

U gore navedenim konkretnim okolnostima, Povjerenstvo nije utvrdilo djelovanja dužnosnika 

koja bi upućivala na postojanje privatnog interesa dužnosnika u suprotnosti s javnim 

interesom, odnosno  na postojanje privatnog interesa koje utječe ili može utjecati na 

nepristranost dužnosnika u obavljanju javne dužnosti. 

U skladu s navedenim, donesena je odluka sa sadržajem, kao je navedeno u dispozitivu ovoga 

akta. 
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