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Zagreb, 31. ožujka 2011. 

 

 

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, 38/09 i 92/10, u daljem tekstu: 

Zakon) 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 daljem tekstu: Pravilnik), po 

podnesenoj prijavi sukoba interesa od strane Hrvatskog društva za zaštitu i promicanje 

ljudskih prava protiv dužnosnika Stjepana Mesića, Ante Đapića i Vedrana Kukavice, na 

svojoj 23. sjednici, održanoj 30. ožujka 2011., donijelo je sljedeću 

 

 

ODLUKU 

 

Odbacuje se predmetna prijava sukoba interesa protiv Stjepana Mesića, Ante Đapića te 

Vedrana Kukavice obzirom da navedene osobe nisu više dužnosnici u smislu članka 2. 

Zakona, te članka 37. stavka 1. Pravilnika.  

 
Obrazloženje 

 

Postupak odlučivanja o sukobu interesa pokrenut je  na temelju prijave Hrvatskog društva za 

zaštitu i promicanje ljudskih prava od 18. ožujka 2009. 

U prijavi se traži razmatranje i utvrđivanje mogućeg sukoba interesa navedenih dužnosnika 

jer su isti službeno navedeni kao stalni kolumnisti/članovi istraživačkog tima političkog 

tjednika „Globus“, Zagreb, Koranska 2. 

Prema dostupnim informacijama radi se o danim intervjuima te danim  autorizacijama istih od 

strane navedenih osoba u izreci ove odluke  kojima ničim nije zapriječeno da u svom 

djelovanju kao javne osobe daju intervjue i autoriziraju iste. 

Postupajući po odredbi članka 56. stavak 3. novoga Zakona o sprječavanju sukoba interesa 

(„Narodne novine“ broj 26/11) po kojoj postupci koji su pred Povjerenstvom započeti prije 

stupanja na snagu ovog Zakona, dovršiti će se prema odredbama 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.), Povjerenstvo je primijenilo odredbe staroga propisa – 

Zakona i važećeg Pravilnika te je obzirom da gore navedene osobe više nisu dužnosnici u 

smislu članka 2. Zakona odlučilo kao u izreci ovoga akta. 

 

 

 

                                                                               PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

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

 

  

 

 

 


