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                                                                                            ČLANOVIMA POVJERENSTVA 

                                                                                                                     - svima – 

 

 

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

26/11 i 12/12), sazivam 33. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će 

biti održana  

 

u četvrtak, 28. studenoga 2013. u 10,00 sati 

 

 

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

Predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED 

 

 

1. u 10.00 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-233/13, dužnosnik Josip Pelin, zamjenik 

gradonačelnika Grada Krapine, u mandatu 2009.- 2013., 

2. u 10.15 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-259/13, dužnosnik Anđelko Nagrajsalović, 

općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, 

3. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-227/13, dužnosnik Tomo Kovačić, općinski 

načelnik Općine Pisarovina, 

4. u 10.45 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-266/13, dužnosnik Tone Radočaj, 

zamjenik gradonačelnika Grada Ogulina,  

5. u 11.00 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-260/13, dužnosnik Marin Piletić, zamjenik 

gradonačelnika Grada Novske, u mandatu 2009.-2013., 

6. u 11.15 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-55/12, dužnosnica Milović Melanije, 

zamjenice općinske načelnice, Općine Jasenovac u mandatu 2009.-2013.,  

7. u 11.30 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-67/13, dužnosnik Željko Strbat, zamjenik 

općinskog načelnika Općine Sveta Marija, u mandatu 2009.-2013., 

8. u 11.45 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-13/13, dužnosnika Stanka Zrilića, 

zamjenika župana Zadarske županije, u mandatu 2009.-2013.,  

9. u 12.00 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-246/13, dužnosnik Dragutin Vlahovac, 

zamjenik općinskog načelnika Općine Lekenik, u mandatu 2009.-2013., 

10. u 12.15 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-66/13, dužnosnik Josip Križanić, općinski 

načelnika Općine Jalžabet, u mandatu 2009.-2013., 

11. u 12.30 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-251/13, dužnosnik Marijan Kostešić, 

općinski načelnik Općine Marčana,  
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12. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu 

interesa u predmetu SI-288/13, dužnosnik Stjepan Zorman, zamjenik općinskog načelnika 

Općine Kraljevec na Sutli, 

13. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu 
interesa u predmetu SI-42/12, dužnosnik Željko Pinjuh, zamjenik gradonačelnika Grada 
Vukovara, u mandatu 2009.-2013., 
14. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu 
interesa u predmetu SI-241/13, dužnosnik Duško Vidov, općinski načelnik Općine Kali, 
15. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu 
interesa u predmetu SI-240/13, dužnosnik Pero Kolega, zamjenik općinskog načelnika 
Općine Kali, 
16. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu 
interesa u predmetu SI-280/13, dužnosnik Goran Pauk, župan Šibensko-kninske županije, 
17. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu 
interesa u predmetu SI-256/13, dužnosnik Drago Dominić, općinski načelnik Općine 
Petlovac,  
18. 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, 
19. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu 
interesa u predmetu SI-129/13, dužnosnica Melita Samoborec, zamjenica gradonačelnice 
Grada Koprivnice,  
20. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu 
interesa u predmetu SI-130/13, Ines Milun, glavna tajnica Ministarstva branitelja, 
21. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu 
interesa u predmetu SI-102/13, Olivio Meštrović, pročelnik Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije,  
22. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu 
interesa u predmetu SI-185/13, Manuela Matahlija, pročelnica u Općini Lopar, 
23. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu 
interesa u predmetu SI-198/13, dužnosnik Renato Krulčić, gradonačelnik Grada Pazina, 
24. Davanje mišljenja u predmetu M-306/13 na zahtjev Darka Korena, župana Koprivničko-

križevačke županije, 

25. Davanje mišljenja u predmetu M-311/13 na zahtjev Božidara Vrabelja, općinskog 

načelnika Općine Koprivnički Ivanec, 

26. Davanje mišljenja u predmetu M-312/13 na zahtjev Danijele Lovoković, zamjenice 

gradonačelnika Grada Osijeka, u mandatu 2009.-2013., 

27. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu 
interesa u predmetu SI-189/13 Danijela Lovoković, zamjenica gradonačelnika Grada Osijeka 
u mandatu 2009-2013. 
 

 

 

PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

   

                                                                                             Dalija Orešković, dipl. iur. 

 


