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Zagreb, 16. rujna 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, 38/09 i 
92/10, 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 dužnosnika Željka Kardaša, predsjednika 
Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, na svojoj 17. sjednici, održanoj 15. 
rujna 2010., donijelo je sljedeću 
 
 
                                                                 ODLUKU 
 
                      Odbija se  prijava sukoba interesa podnesena  protiv dužnosnika Željka 
Kardaša, predsjednika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije. 
 

                                       Obrazloženje  

                      Postupak odlučivanja o sukobu interesa pokrenut je temeljem anonimne prijave 
sukoba interesa podnesene 26. veljače 2010. godine u kojoj se navodi kako je Sisačko-
moslavačka županija omogućila g. Željku Kardašu da Lovačka udruga VETERAN ZAGREB- 
sekcija Hrvatska Banovina Sisak,  čiji je on predsjednik, dobije 105.000, 00 kuna, a ostalih 16 
lovačkih udruga iz Sisačko-moslavačke županije dobile su ukupno 300.000,00 kuna. Prijavi 
sukoba interesa podnositelj je predložio i Odluku o donaciji za poticanje razvoja i 
unaprjeđenje lovstva u lovištu br. III/30 „Zrinska gora 1.“ u 2009.g. objavljenu u Službenom 
glasniku SM županije kojom se navedenom lovištu odobrava donacija u iznosu od 105.555,55 
kuna. 
                      Dopisom od 24. svibnja 2010. g. od dužnosnika je zatraženo očitovanje na 
navode iz prijave. 
                      U očitovanju od 18. lipnja 2010. g. dužnosnik Željko Kardaš navodi kako je 
Lovačka udruga VETERAN ZAGREB - sekcija Hrvatska Banovina Sisak 30. rujna 2009. 
godine zatražila povrat dijela uplaćenih sredstava koncesije s priloženim obrazloženjem i 
svom potrebnom dokumentacijom o izvršenju raznih aktivnosti na planu unaprjeđenja i 
razvoja lovstva. Odlukom Županice od 02. listopada 2009.g. koja se temelji na čl. 27. i čl. 26. 
Zakona o lovstvu (NN 140/05 i 75/09) i programu rada Upravnog odjela za poljoprivredu, 
šumarstvo i vodno gospodarstvo za 2009. g. te iz prakse koja se primjenjuje od 2008. g. (kada 
g. Kardaš nije bio Predsjednik županijske skupštine), a prema kojem se prikupljena sredstva u 
iznosu  od 50% koncesija i lovozakupnika za pojedinu godinu daju kao donacija za određene 
aktivnosti na planu unaprjeđenja i razvoja lovstva, imenovana lovačka udruga ostvarila je 
pravo na 105.555,55 kuna tj. 50% od uplaćenih  koncesije ili lovozakupnine za 2007/08 lovnu 



godinu. Dakle, slijedom navedenih kriterija obračunata je donacija Lovačkoj udruzi 
VETERAN ZAGREB - sekcija Hrvatska Banovina Sisak u iznosu od 105.555,00 kuna na 
temelju njihove godišnje naknade za koncesiju za lovište III/30 „Zrinski gora I“ u iznosu od 
ukupno 211.111,11 kuna. Na temelju istog kriterija do kraja 2009. g. dodijeljeno je temeljem 
zaprimljenih zahtjeva i Odluke Županice od 23. prosinca 2009.g. još tri donacije; lovište III/4 
„Bukova greda“, lovozakupnik Mijo Leško u iznosu 5.555,50 kuna, lovište III/7 „Crnčina I“, 
lovozakupnik Dragan Lugić u iznosu 13.127,50 kuna te lovište III/7A „Crnčina 2“, 
lovozakupnk LD „KUNA“ Osekovo 1.275,00 kuna. Nadalje, g. Kardaš navodi da je Odlukom 
Županice dodijeljena pomoć Lovačkom savezu Sisačko-moslavačke županije za premije 
osiguranja članica saveza protiv šteta od divljači u iznosu 313.023,00 kuna među kojima 
nema udruzi VETERAN ZAGREB - sekcija Hrvatska Banovina Sisak. Predmetna Lovačka 
udruga okuplja 136 članova koji su svi Hrvatski branitelji, a na temelju istog kriterija 2008.g. 
dobili su jednak iznos donacija, uz napomenu da g. Kardaš u to vrijeme nije bio predsjednik 
Županijske skupštine. 
                 Obzirom da su nakon zaprimljenog očitovanja i dalje neke pojedinosti ostale 
nejasne Povjerenstvo je dopisom od 16. kolovoza 2010. g. zatražilo dodatno očitovanje 
dužnosnika sa svom relevantnom dokumentacijom vezanu za dobivanje i raspored dobivenih 
sredstava donacije. 
                 U očitovanju od 07. rujna 2010. g. dužnosnik Kardaš, navodi da predmetna 
donacija koju Županija daje lovačkim udrugama nije donacija u punom smislu te riječi već se 
radi o povratu sredstava koje lovačke udruge i lovačka društva, koncesionari i privatni 
lovozakupnici lovišta imaju obvezu uplatiti nadležnom tijelu uprave. Sve uplate se vrše putem 
računa županija s tim da se sredstva od uplate raspoređuju sukladno Zakonu o lovstvu. 
Temeljem tog zakona svi vlasnici zemljišta na kojem se nalaze lovišta mogu zatražiti od 
Županija naknadu za korištenje istih u svrhu lova, no ukoliko se to ne učini sredstva se 
slijedeće godine mogu sukladno Zakonu, a na temelju zahtjeva udruga, društava i lokalnih 
lovozakupnika, izvršiti povrat sredstava koja se namjenski troše i o utrošku se dostavlja 
Izvješće. Lovačka udruga Veteran, kojoj je predsjednik Đuro Dečak, uz dostavljeni Zahtjev 
priložila je i plan ulaganja koji je nakon dobivenih sredstava i opravdala i Izvješćem o 
utrošku.   
                 Očitovanju je g. Kardaš priložio Zahtjev za pretvaranje zakupa lovišta u koncesiju 
prava lova (dokaz o obvezi ulaganja i iznosima ulaganja u Državno lovište III/30 „Zrinska 
gora 1“ za vrijeme trajanja koncesije), Zahtjev za povrat uplaćenih sredstava (razdoblje uplate 
koncesije za 2008.g.), bankovne izvatke iz kojih se vidi iznos i datum uplate naknade za 
koncesiju te izvješće o utrošku donacije dobivene 2009.g. 
  
                 Čl. 27. st. 1.toč. 1. Zakona o lovstvu (NN 140/05 i 75/09 ) propisano je da se 
sredstva naknade za koncesiju raspoređuju se na način da 50 % sredstava se raspoređuje za 
naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova, razmjerno površini koja je obuhvaćena 
lovištima za koja se uplaćuje lovo zakupnina, preko proračuna županija i Grada Zagreba na 
čijem području je ustanovljeno lovište.  
 
                   U smislu čl. 39. st. 1, st. 2 i st. 3. Pravilnika, Povjerenstvo je razmotrilo 
dužnosnikova očitovanja kao i priloženu relevantnu dokumentaciju vezanu za pretvaranje 
zakupa lovišta u koncesiju prava lova, bankovne izvatke iz kojih se vidi iznos i datum uplate 
naknada za koncesiju te izvješće o utrošku donacije dobivene 2009.g. te donijelo odluku da se 
sukladno čl. 41. st. 1. toč. 2. Pravilnika (u postupku za odlučivanje o sukobu interesa 
Povjerenstvo može donijeti sljedeće odluke: odbiti prijavu ako u postupku utvrdi da dužnosnik 
nije prekršio odredbe ovog Zakona), odbije predmetna prijave sukobu interesa podnesena 
protiv dužnosnika Kardaša jer su navodi iz predmetnih prijava neosnovani. 



 
                   Naime, predmetnom donacijom nisu prekršene odredbe Zakona o lovstvu, a nit je 
imenovana lovačka udruga Lovačka udruga VETERAN ZAGREB-sekcija Hrvatska Banovina 
Sisak, na čijem čelu je g. Kardaš, činjenicom što je  ujedno i predsjednik Županijske skupštine 
Sisačko-moslavačke županije stavljena u povlašteni položaj u odnosu na ostale lovačke 
udruge na području iste županije. Sukladno uplaćenim sredstvima za koncesije ili 
lovozakupnine za 2007/08 lovnu godinu te činjenicu što su ispoštovani svi uvjeti potrebni za 
ostvarivanje donacije, a potom i za utrošak dobivenih 105.555,55 kuna, Povjerenstvo smatra 
da se u predmetnoj situaciji ne radi o situaciji sukoba interesa. 
 
                   U skladu s gore navedenim, Povjerenstvo je donijelo odluku kako je navedeno u 
izreci ovoga akta. 
 
 
                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 
 
                                                                                Mate Kačan, dipl. iur., v.r. 
 
 
 


