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Temeljem čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 

26/11 i 12/12), sazivam 25. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će 

biti održana  

 

u srijedu, 18. rujna 2013. u 10,30 sati 

 

 

         u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.  

Predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED 

 

1. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa 

u predmetu SI-245/13, dužnosnik Nikola Lalić, zamjenik župana Ličko-senjske županije, 

2. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa 

u predmetu SI-244/13, dužnosnik Mladen Karlić, gradonačelnik Grada Vinkovaca, 

3. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa 

u predmetu SI-243/13, dužnosnica Nada Čordašić, zamjenica gradonačelnika Grada 

Vinkovaca,  

4. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa 

u predmetu SI-254/13, dužnosnica Marina Kolaković, zamjenica gradonačelnika Grada 

Karlovca,  

5. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa 

u predmetu SI-253/13, dužnosnik Željko Lisičak, zamjenik gradonačelnika Grada Sv. Ivana 

Zeline, 

6. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa 

u predmetu SI-252/13, dužnosnik Nivio Stojnić, općinski načelnik Općine Tar-Vabriga-Torre-

Abrega, 

7. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa 

u predmetu SI-251/13, dužnosnik Marijan Kostešić, općinski načelnik Općine Marčana, 
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8. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa 

u predmetu SI-250/13, dužnosnik Anđelko Florijan, općinski načelnik Općine Ravna Gora, 

9. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa 

u predmetu SI-249/13, dužnosnik Anđelko Balaban, općinski načelnik Općine Jagodnjak, 

10. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu 

interesa u predmetu SI-248/13, dužnosnik Ljubomir Božiković, zamjenik općinskog načelnika 

Općine Podstrana, 

11. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu 

interesa u predmetu SI-247/13, dužnosnik Boris Crnković, zamjenik općinskog načelnika 

Općine Čepin, 

12. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu 

interesa u predmetu SI-246/13, dužnosnik Dragutin Vlahovac, zamjenik općinskog načelnika 

Općine Lekenik, 

13. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu 

interesa u predmetu SI-255/13, dužnosnik Marinko Kauzlarić, općinski načelnik Općine 

Fužine, 

14. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu 

interesa u predmetu SI-67/13, dužnosnik Željko Strbat, zamjenik općinskog načelnika Općine 

Sveta Marija, 

15. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu 

interesa u predmetu SI-76/13, dužnosnik Joško Roščić, općinski načelnik Općine Baška Voda, 

16. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu 

interesa u predmetu SI-25/12 i SI-161/13, dužnosnik Josip Zubović, općinski načelnik Općine 

Kolan, 

17. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu 

interesa u predmetu SI-24/12  i SI-29/12, dužnosnik Zoran Radonić, predsjednik uprave 

trgovačkog društva Hoteli Podgora d.d. i Damir Marević, član uprave trgovačkog društva 

Hoteli Podgora d.d., 

18. Donošenje odluke u predmetu SI-30/12, dužnosnica Ana Šarić, općinska načelnica Općine 

Majur, 

19. Donošenje odluke u predmetu SI-60/13, dužnosnik Matija Posavec, zamjenik župana 

Međimurske županije, 

20. Davanje mišljenja u predmetu M-213/13 na zahtjev Vesne Želježnjak, gradonačelnice 

Grada Koprivnice, 

21. Davanje mišljenja u predmetu M-237/13 po zahtjevu Ivana Vrbanića za Đuru Petnjarića, 

zamjenika načelnika Općine Petrijevci, 

22. Davanje mišljenja u predmetu M-242/13 po zahtjevu Damira Beloševića, općinskog 

načelnika Općine Đurmanec.   

 

PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

   

                                                                                             Dalija Orešković, dipl. iur. 


