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Priopćenje Povjerenstva za odluĉivanje o sukobu interesa 

u predmetu SI-186/13 MILANKA OPAĈIĆ 

Povjerenstvo je na 51. sjednici održanoj dana 17. travnja 2014. godine, donijelo 

Odluku da se postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnice Milanke Opačić, 

ministrice u Ministarstvu socijalne politike i mladih, zbog navoda iznesenih u prijavi koju je 

Povjerenstvo zaprimilo dana 22. srpnja 2013. godine, neće pokrenuti. U Odluci se navodi da 

iz prikupljene dokumentacije, kao niti iz sadržaja podnesene prijave, ne proizlaze okolnosti 

koje bi ukazivale na moguću povredu odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa 

(„Narodne novine“ broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/11.)te da su stoga navodi sadržani u 

podnesenoj prijavi, neosnovani i nevjerodostojni. 

Tijekom postupka Povjerenstvo je, između ostalog, utvrdilo da je Žarko Vukobrat na 

temelju rješenja Ministarstva socijalne politike i mladih, klasa: UP/I-112-02/12-0002/191 od 

2. travnja 2012., a sukladno članku 74 c st. 1. Zakona o državnim službenicima, s danom 2. 

travnja 2012. primljen u državnu službu do dana prestanka mandata ministra, te da je 

raspoređen na radno mjesto savjetnika ministra u Kabinetu ministra, pri Ministarstvu socijalne 

politike i mladih. Istom je utvrđen prestanak državne službe s danom 14. travnja 2013., 

Odlukom ministrice socijalne politike i mladih, klasa: 112-01/13-01/26 od 10. travnja 2013. U 

provedenom postupku je na temelju prikupljene dokumentacije utvrđeno da prije 2. travnja 

2012. godine Željko Vukobrat nije surađivao s navedenim ministarstvom niti je na bilo koji 

drugi način obavljao poslove za navedeno ministarstvo. 

Dana 12. svibnja 2014. godine Siniša Kuhar, glavni tajnik Sindikata državnih i 

lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, poslao je e-mail dopis Povjerenstvu, 

naslova „Potpredsjednica Vlade lagala Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa“, u 

kojem se navodi da je dužnosnica Milanka Opačić lagala Povjerenstvu o statusu Žarka 

Vukobrata prije travnja 2012. godine, odnosno prije njegova imenovanja savjetnikom 

ministrice u Kabinetu ministra, što potvrđuju brojne cirkularne elektronske poruke 

Ministarstva socijalne politike i mladih iz ožujka 2012. godine, koje sadrže različite obavijesti 

vezane uz svakodnevni rad, a upućene su svim ili samo nekim djelatnicima Ministarstva, u 

kojima se i Žarko Vukobrat nalazi na listi zaposlenika. U dopisu se nadalje navodi da se  

Sindikatu javilo nekoliko državnih službenika koji su spremni u svojstvu anonimnog 

„zviždača“ osobno posvjedočiti da je Žarko Vukobrat u navedenom Ministarstvu radio i prije 

nego je imenovan savjetnikom ministrice. U dopisu se zaključno navodi da će Sindikat od 

Povjerenstva zatražiti da preispita svoju Odluku o nepokretanju postupka protiv dužnosnice 

Milanke Opačić.  
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Gore navedeni e-mail dopis poslan je, osim Povjerenstvu, i na desetak drugih e-mail-

adresa, većinom adresa različitih medija u Republici Hrvatskoj. 

Dana 11. lipnja 2014. godine, Povjerenstvo je zaprimilo dopis Sindikata državnih i 

lokalnih službenika i namještenika RH, broj: 233-2/13 od 3. lipnja 2014. godine, koji je 

zaprimljen u ulaznoj pošti Povjerenstva pod brojem 711-U-1960-SI-186-13/14-09.  

U dopisu se navodi da iz e-mail poruka od 6. ožujka 2012., 14. ožujka 2012., 21. 

ožujka 2012., 22. ožujka 2012. te 27. ožujka 2012., a u kojima se kao primatelj između 

ostalih nalazi i Žarko Vukobrat, proizlazi da je Žarko Vukobrat, suprotno navodima 

potpredsjednice Vlade Milanke Opačić itekako surađivao s Ministarstvom socijalne politike i 

mladih prije 2. travnja 2012. godine te da je kao jedan od djelatnika dobivao upute i obavijesti 

namijenjene djelatnicima Ministarstva. U prilogu dopisa dostavljene su navedene e-mail 

poruke. U dopisu se također navodi da su se Sindikatu dva službenika ponudila posvjedočiti, 

uz zaštitu identiteta u odnosu na poslodavca, o činjenici da je Žarko Vukobrat radio u 

Ministarstvu socijalne politike i mladih u punom radnom vremenu u razdoblju prije 2. travnja 

2012. godine. 

Povodom navedenih dopisa, Povjerenstvo je od Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje te od Ministarstva financija – Porezne uprave, zatražilo očitovanje da li je 

Žarko Vukobrat u razdoblju od 5. siječnja 2012. do 1. travnja 2012. bio  u radnom odnosu u 

Ministarstvu socijalne politike i mladih te da li mu je navedeno Ministarstvo u spomenutom 

razdoblju po bilo kojoj osnovi isplaćivalo naknadu.     

U oĉitovanju HZMO-a, broj: 140-01/14-35/1495 od 13. svibnja 2014. godine, 

navodi se kako je, prema evidencijama navedenog Zavoda, Žarko Vukobrat u razdoblju od 1. 

studenog 2011. do 31. ožujka 2012. godine bio u radnom odnosu s nepunim radnim 

vremenom kod dva poslodavca i to VODE JASTREBARSKO d.o.o. i CESTE 

JASTREBARSKO d.o.o., a da je od 2. travnja 2012. do 14. travnja 2013. godine bio u 

radnom odnosu u Ministarstvu socijalne politike i mladih. 

U oĉitovanju Ministarstva financija – Porezna uprava Središnji ured, broj: 471-

02/14-01/1071 od 15. svibnja 2014. godine, navodi se da Porezna uprava ne raspolaže s 

podacima da je Ministarstvo socijalne politike i mladih u razdoblju od 5. siječnja 2012.g. do 

1.travnja 2012.g po bilo kojoj osnovi isplaćivalo naknadu Žarku Vukobratu, te da su 

navedenoj osobi u siječnju, veljači, ožujku i travnju mjesecu 2012. Godine, neto plaću 

isplaćivala dva poslodavca; VODE JASTREBARSKO d.o.o. i CESTE JASTREBARSKO 

d.o.o. U razdoblju od svibnja do prosinca mjeseca 2012. godine isti je bio zaposlen kod 

poslodavca Ministarstvo socijalne politike i mladih. 

Slijedom gore navedenih očitovanja, Povjerenstvo zaključuje da je ĉinjeniĉno stanje 

u predmetu koji se pred Povjerenstvom vodio pod brojem SI-186/13, protiv dužnosnice 

Milanke Opaĉić, pravilno utvrĊeno te da nema osnove da se u navedenom predmetu 

provede obnova postupka. 


