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Zagreb, 11. siječanja 2018.g. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 205. sjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa održane dana 11. siječnja  

2018. godine u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, s početkom u 10,00 

sati. 

PRISUTNI: Dalija Orešković, Boris Spudić, Branka Lukačević-Gregić i Davorin Ivanjek. 

Iz Ureda Povjerenstva: Majda Uzelac. 

ODSUTNI: Tatijana Vučetić. 

 

Predsjedava: predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković. 

Predsjednica Povjerenstva otvara sjednicu i predlaže usvajanje zapisnika sa 204. sjednice te 

poziva članove da se izjasne o tome prihvaćaju li zapisnik. Utvrđuje se da članovi Povjerenstva 

jednoglasno prihvaćaju zapisnik. 

Predsjednica Povjerenstva predlaže usvajanje predloženog dnevnog reda te poziva članove 

da se izjasne o tome prihvaćaju li predloženi dnevni red. 

Članica Povjerenstva Branka Lukačević-Gregić predlaže da se dnevni red dopuni s toč.13.   

Davanje mišljenja u predmetu M-244/17, na zahtjev dužnosnice JADRANKE MATOK-

BOSANČIĆ, zamjenice gradonačelnika Grada Kaštela. 

Član Povjerenstva Davorin Ivanjek predlaže da se dnevni red dopuni s toč.14. Davanje 

mišljenja u predmetu M-1/18, na zahtjev dužnosnika IVICE BOŠNJAKA, pomoćnika ministra 

za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. 

Predsjednica predlaže da se dnevni red dopuni s toč.15. Davanje očitovanja u predmetu P-

3/18, članovi uprave društva SKDD-a. Predsjednica predlaže da se zamjeni raspored raspravljanja 

pod toč. 6. i 7. dnevnog reda.  

Utvrđuje se da članovi Povjerenstva jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red. 

 

Prelazi se na raspravljanje o 1. točci dnevnog reda. 

 

Članica Povjerenstva Branka Lukačević-Gregić kao izvjestiteljica u predmetu P-337/17, 

dužnosnica MARTINA DALIĆ, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica 

gospodarstva, poduzetništva i obrta, izlaže predmet i predlaže donošenje odluke kojom se 

utvrđuje da je dužnosnica povrijedila odredbu čl. čl. 27. u svezi sa čl. 8. i 9. ZSSI-a te predlaže 

sankciju obustave isplate dijela neto mjesečne plaće dužnosnice u iznosu od 6 000 kn, plativu u 2 

istovjetna mjesečna obroka, svaki u iznosu od 3.000,00 kn. Čita se nacrt odluke. 

Otvara se rasprava. 

Nitko od ostalih članova Povjerenstva nema daljnjih pitanja niti prijedloga. 

Utvrđuje se da je raspravljanje o 1. točci dnevnog reda dovršeno. 

 

Prelazi se na raspravljanje o 2. točci dnevnog reda. 

 

Predsjednica Povjerenstva kao izvjestiteljica u predmetu P-245/16, dužnosnik TIHOMIR 

JAKOVINA, zastupnik u Hrvatskom saboru do 14. listopada 2016.g., izlaže predmet te 

predlaže donošenje odluke kojom se utvrđuje da je dužnosnik počinio povredu članka 14. stavka 1. 

ZSSI-a, u vezi s člankom 20. stavkom 3. ZSSI-a te da mu se za učinjenu povredu ne izrekne 

sankcija budući je od dana prestanka obnašanja dužnosti dužnosnika proteklo više od 12 mjeseci. 
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Izvjestiteljica predlaže da se sukladno čl. 20. st.5. ZSSI-a predmet dostavi nadležnom državnom 

odvjetništvu na daljnje postupanje. Čita se nacrt odluke. 

Otvara se rasprava. 

Nitko od ostalih članova Povjerenstva nema daljnjih pitanja niti prijedloga. 

Utvrđuje se da je raspravljanje o 2. točci dnevnog reda dovršeno. 

 

Prelazi se na raspravljanje o 3. točci dnevnog reda. 

 

Član Povjerenstva Davorin Ivanjek kao izvjestitelj u predmetu P-367/16, dužnosnik 

GORAN BRADIĆ, direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama do 20. 

srpnja 2017.g., izlaže predmet te predlaže donošenje odluke kojom se utvrđuje da je dužnosnik 

povrijedio odredbu čl. 7. toč. c. ZSSI-a te predlaže sankciju obustave isplate dijela neto mjesečne 

plaće dužnosnika u iznosu od 5 000 kn, plativu u 5 istovjetnih mjesečnih obroka, svaki u iznosu od 

1.000,00 kn. Čita se nacrt odluke. 

Otvara se rasprava. 

Nitko od ostalih članova Povjerenstva nema daljnjih pitanja niti prijedloga. 

Utvrđuje se da je raspravljanje o 3. točci dnevnog reda dovršeno. 

 

Prelazi se na raspravljanje o 4. točci dnevnog reda. 

 

Članica Povjerenstva Branka Lukačević-Gregić kao izvjestiteljica u predmetu P-349/15, 

dužnosnica KOLINDA GRABAR KITAROVIĆ, predsjednica Republike Hrvatske, izlaže 

predmet i predlaže donošenje odluke o nepokretanju postupka. Čita se nacrt odluke. 

Otvara se rasprava. 

Nitko od ostalih članova Povjerenstva nema daljnjih pitanja niti prijedloga. 

Utvrđuje se da je raspravljanje o 4. točci dnevnog reda dovršeno. 

 

Prelazi se na raspravljanje o 5. točci dnevnog reda. 

 

Predsjednica Povjerenstva kao izvjestiteljica u predmetu P-188/16, dužnosnik ZDRAVKO 

MARIĆ, ministar financija, izlaže predmet i predlaže donošenje odluke o nepokretanju postupka 

povodom poduzimanja radnji iz djelokruga rada ministra financija u postupku provođenja porezne 

reforme, predlaganja i donošenja općih akata te u odnosu na okolnosti odobravanja kredita 

trgovačkim društvima Jamnica d.d., Zvijezda d.d., Ledo d.d., PIK Vrbovec-Mesna industrija d.d. i 

Belje d.d..  

Izvjestiteljica predlaže pokretanje postupka zbog moguće povrede čl. 5. st. 1. ZSSI-a koja bi 

proizlazila iz sudjelovanja dužnosnika u rješavanju problema koncerna Agrokor na sastancima 

održanim 26. veljače i 3. ožujka 2017.g., s obzirom da je povezanost dužnosnika s trg. društvom 

Agrokor d.d., koja je proizlazila iz prethodnog radnog odnosa dužnosnika u toj tvrtci,  mogla 

utjecati na njegovu nepristranost. Čita se nacrt odluke. 

Otvara se rasprava. 

Nitko od ostalih članova Povjerenstva nema daljnjih pitanja niti prijedloga. 

Utvrđuje se da je raspravljanje o 5. točci dnevnog reda dovršeno. 

 

Prelazi se na raspravljanje o 7. točci dnevnog reda. 

 

Član Povjerenstva Boris Spudić kao izvjestitelj u predmetu P-215/17, dužnosnik BORIS 

LALOVAC, zastupnik u Hrvatskom saboru, izlaže predmet i predlaže donošenje odluke o 

nepokretanju postupka. Čita se nacrt odluke. 
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Otvara se rasprava. 

Nitko od ostalih članova Povjerenstva nema daljnjih pitanja niti prijedloga. 

 

Predsjednica Povjerenstva predlaže pauzu zbog glasovanja po prethodnim točkama dnevnog 

reda. Prijedlog je prihvaćen od strane članova Povjerenstva. Prekida se sjednica Povjerenstva u 

11,30 sati. 

Sjednica Povjerenstva nastavlja se u 12,00 sati. 

 

Prelazi se na raspravljanje o 6. točci dnevnog reda. 

 

Član Povjerenstva Boris Spudić kao izvjestitelj u predmetu P-166/17, dužnosnik 

MILJENKO HORVAT, općinski načelnik Općine Donji Kraljevec, izlaže predmet i predlaže 

donošenje odluke o nepokretanju postupka. Čita se nacrt odluke. 

Otvara se rasprava. 

Nitko od ostalih članova Povjerenstva nema daljnjih pitanja niti prijedloga. 

Utvrđuje se da je raspravljanje o 6. točci dnevnog reda dovršeno. 

 

Prelazi se na raspravljanje o 8. točci dnevnog reda. 

 

Član Povjerenstva Davorin Ivanjek kao izvjestitelj u predmetu P-179/17, dužnosnik 

GORAN LOVREC, općinski načelnik Općine Gornji Mihaljevec, izlaže predmet i predlaže 

donošenje odluke o pokretanju postupka zbog moguće povrede čl. 14. st. 1. ZSSI-a. Čita se nacrt 

odluke. 

Otvara se rasprava. 

Nitko od ostalih članova Povjerenstva nema daljnjih pitanja niti prijedloga. 

Utvrđuje se da je raspravljanje o 8. točci dnevnog reda dovršeno. 

 

Prelazi se na raspravljanje o 9. točci dnevnog reda. 

 

Član Povjerenstva Davorin Ivanjek kao izvjestitelj u predmetu P-189/17, dužnosnik 

MLADEN KEŠER, općinski načelnik Općine Kalnik, izlaže predmet i predlaže donošenje 

odluke o pokretanju postupka zbog moguće povrede čl. 7. toč. c. i čl.17. st. 1. i st. 3. ZSSI-a. Čita se 

nacrt odluke. 

Otvara se rasprava. 

Nitko od ostalih članova Povjerenstva nema daljnjih pitanja niti prijedloga. 

Utvrđuje se da je raspravljanje o 9. točci dnevnog reda dovršeno. 

 

Prelazi se na raspravljanje o 10. točci dnevnog reda. 

 

Član Povjerenstva Boris Spudić kao izvjestitelj u predmetu M-3/18, na zahtjev dužnosnika 

JOSIPA SOUDEKA, zamjenika općinskog načelnika Općine Kaptol, izlaže predmet i predlaže 

davanje mišljenja čiji se nacrt čita. 

Otvara se rasprava. 

Nitko od ostalih članova Povjerenstva nema daljnjih pitanja niti prijedloga. 

Utvrđuje se da je raspravljanje o 10. točci dnevnog reda dovršeno. 
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Prelazi se na raspravljanje o 11. točci dnevnog reda. 

 

Članica Povjerenstva Branka Lukačević-Gregić kao izvjestiteljica u predmetu M-4/18, na 

zahtjev dužnosnika IVANA SLAVIĆA, općinskog načelnika Općine Sućuraj, izlaže predmet i 

predlaže davanje mišljenja čiji se nacrt čita. 

Otvara se rasprava. 

Nitko od ostalih članova Povjerenstva nema daljnjih pitanja niti prijedloga. 

Utvrđuje se da je raspravljanje o 11. točci dnevnog reda dovršeno. 

 

Prelazi se na raspravljanje o 12. točci dnevnog reda. 

 

Član Povjerenstva Davorin Ivanjek kao izvjestitelj u predmetu M-6/18, na zahtjev 

dužnosnika ANDRIJE RUDIĆA, gradonačelnika Grada Kutine do 15. lipnja 2017.g., 

izlaže predmet i predlaže davanje mišljenja čiji se nacrt čita. 

Otvara se rasprava.  

Nitko od ostalih članova Povjerenstva nema daljnjih pitanja niti prijedloga. 

Utvrđuje se da je raspravljanje o 12. točci dnevnog reda dovršeno. 

 

Prelazi se na raspravljanje o 13. točci dnevnog reda. 

 

Članica Povjerenstva Branka Lukačević-Gregić kao izvjestiteljica u predmetu M-244/17, na 

zahtjev dužnosnice JADRANKE MATOK-BOSANČIĆ, zamjenice gradonačelnika Grada 

Kaštela, izlaže predmet i predlaže davanje mišljenja čiji se nacrt čita. 

Otvara se rasprava. 

Nitko od ostalih članova Povjerenstva nema daljnjih pitanja niti prijedloga. 

Utvrđuje se da je raspravljanje o 13. točci dnevnog reda dovršeno. 

 

Prelazi se na raspravljanje o 14. točci dnevnog reda. 

 

Član Povjerenstva Davorin Ivanjek kao izvjestitelj u predmetu M-1/18, na zahtjev 

dužnosnika IVICE BOŠNJAKA, pomoćnika ministra za demografiju, obitelj, mlade i 

socijalnu politiku, izlaže predmet i predlaže davanje mišljenja čiji se nacrt čita. 

Otvara se rasprava.  

Nitko od ostalih članova Povjerenstva nema daljnjih pitanja niti prijedloga. 

Utvrđuje se da je raspravljanje o 14. točci dnevnog reda dovršeno. 

 

Prelazi se na raspravljanje o 15. točci dnevnog reda. 

 

Predsjednica Povjerenstva kao izvjestiteljica u predmetu P-3/18, članovi uprave društva 

SKDD-a, izlaže predmet i predlaže davanje očitovanja čiji se nacrt čita. 

Otvara se rasprava.  

Nitko od ostalih članova Povjerenstva nema daljnjih pitanja niti prijedloga. 

Utvrđuje se da je raspravljanje o 15. točci dnevnog reda dovršeno. 

Sjednica je završena u  12,30 sati. 

 

Zapisnik sastavila 

Tajnica Povjerenstva:                 Predsjednica Povjerenstva: 

 

Majda Uzelac, dipl.iur.      Dalija Orešković,dipl.iur. 


