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Zagreb, 27. travnja 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 Adriana Kiršića, podnesenom protiv dužnosnika Damira 
Kajina, zastupnika u Hrvatskom saboru, na svojoj 13. sjednici, održanoj 22. travnja 2010, 
donijelo je sljedeću 
 
 
                                                                 ODLUKU 
 
                     Odbija se  prijava sukoba interesa podnesena  protiv dužnosnika Damira 

Kajina, zastupnika u Hrvatskom saboru. 

 

                                            Obrazloženje  

                     Postupak odlučivanja o sukobu interesa pokrenut je temeljem prijave Adrijana 
Kiršića od 04. prosinca 2009. g. Podnositelj prijave navodi da je Damir Kajin preko 
gradonačelnika Grada Labina Tulia Demetlike sudjelovao u protuzakonitoj (neposrednom 
pogodbom) prodaji gradske imovine - ukradene kuće u Rapcu i to Borisu Čekadi, službenom 
vozaču gradonačelnika Demetlike. Vrijednost predmetne nekretnine, kuće dvokatnice, s dva 
turistička apartmana u samom centru Rapca, 20 m od mora, procijenjena je zajedno sa 
zemljištem u iznosu od 46.982,00 eur. Podnositelj prijave poziva g. Kajina da javno pokaže 
svu relevantnu dokumentaciju glede predmetne nekretnine kao i navodno falsificirane 
zapisnike sa sjednica gradskog Poglavarstva posebice sa sjednice 17.04.2007.g. te da se 
očituje Županijskom državnom odvjetništvu u Puli na višekratne prijave također zbog 
predmetne nekretnine u Rapcu. Nadalje, podnositelj prijave traži da g. Kajin pribavi 
očitovanje od predsjednika Skupštine Istarske županije Dina Kozlevca zašto se nikad nije 
osnovalo istražno povjerenstvo na razini županije vezano za nefunkcioniranje pravne države 
tj. Županijskog državnog odvjetništva u Puli po pitanju sporne nekretnine, kao i očitovanje na 
višekratne prijave državnom odvjetništvu glede javne nabave vatrogasnih kamiona u Istri u 
kojima su sudjelovali Kozlevac, Drandić i Jakovčić. Također se postavlja pitanje zašto je g. 
Kajin sa službenih stranica Istarske županije uklonio popis svih vijećnika s brojevima telefona 
i e-mail adresama,kako je to bilo u bivšem sazivu Istarske županije. 
 
 
                    Predmet je bio točkom dnevnog reda 12. sjednice. 
                    U prethodnom postupku,  dana 30. ožujka 2010. g., predsjednik Povjerenstva je, 
sukladno odredbi čl. 36. toč. 4.  Pravilnika, a u skladu s čl. 18. st. 6. Zakona zatražio očitovanje 
dužnosnika o navodima iz prijave koji se dana 08. travnja 2010.g.  očitovao priloživši relevantnu 
dokumentaciju. U očitovanju dužnosnik Kajin navodi kako kuću u Rapcu nikada nije niti 
vidio, a kamoli sudjelovao u njezinoj prodaji zajedno s Tuliom Demetlikom. Nadalje, navodi 
da je za predmetnu nekretninu saznao tek nakon Kiršićevih prijetnji i jedino što zna vezano za 



prodaju nekretnine u Rapcu jest rješenje Općinskog suda u Labinu kojim Grad Labin 
potvrđuje legalnost kupoprodaje, g. Čekadu ne poznaje. Glede zahtjeva koje Kiršić traži od 
njega, a vezano za objavu gradske dokumentacije, zapisnika, očitovanja Državnog 
odvjetništva…, g.Kajin navodi da nije ovlašten objavljivati bilo kakvu gradsku dokumentaciju 
te da ne želi vršiti ikakav pritisak na neovisno pravosuđe, a u konačnici nije niti „policija, niti 
sud, a niti Uskok“. Glede popisa vijećnika s Internet stranica županije g. Kajin navodi da nije 
član Županije skupštine Istarske županije, niti ima ikakvu funkciju u Istri pa je predložio g. 
Kiršiću da se obrati nekom drugom tijelu po tom pitanju. Vezano za nabavku vatrogasnih 
kamiona g. Kajin navodi da je očito problem nastao u tome što Županija Istarska nije 
sudjelovala u kupnji DAIMLER-MERCEDES kamiona, nego ZIEGLEROVIH, ali o toj 
tematici se u više navrata očitovalo Državno odvjetništvo u Istri pa on ne želi raspravljati.  
                    
                     Sukladno dobivenom očitovanju te priloženoj relevantnoj dokumentaciji, vezano 
za navode iz prijave, a temeljem čl. 39. i čl. 41. st. 1. toč. 2. Pravilnika, Povjerenstvo je na 
svojoj 13. sjednici zauzelo stajalište kako dužnosnik Kajin nije imao nikakvog izravnog 
utjecaja na prodaju predmetne nekretnine u Rapcu g. Čekadi, vozaču gradonačelnika 
Demetlike, slijedom čega se nije niti mogao naći u situaciji sukoba interesa u pogledu navoda 
iz predmetne prijave.  
 
                     U skladu s gore navedenim, Povjerenstvo je odlučilo kao u izreci ove odluke te 
odbilo prijavu g. Kiršića kao neosnovanu.  
 
 
                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 
 
                                                                                Mate Kačan, dipl. iur., v.r. 


