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Zagreb, 19. siječnja 2018.g. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 206. sjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa održane dana 19. siječnja 

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

PRISUTNI: Dalija Orešković, Tatijana Vučetić, Boris Spudić i Davorin Ivanjek 

ODSUTNI: Branka Lukačević-Gregić 

Iz Ureda Povjerenstva: Majda Uzelac i Martina Jurišić. 

 

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

Predsjednica Povjerenstva otvara sjednicu i predlaže usvajanje zapisnika sa 205. sjednice te 

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

su prisustvovali 205. sjednici Povjerenstva prihvaćaju zapisnik. 

Predsjednica Povjerenstva predlaže usvajanje dnevnog reda te poziva članove da se izjasne o 

tome prihvaćaju li predloženi dnevni red. 

 

Utvrđuje se da članovi Povjerenstva jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red. 

 

Prelazi se na raspravljanje o 1. točci dnevnog reda. 

 

Član Povjerenstva Davorin Ivanjek kao izvjestitelj u predmetu M-241/17, na zahtjev 

dužnosnika RADOVANA SLADE-ŠILOVIĆA, zamjenika gradonačelnika Grada Trogira do 

8. 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 1. točci dnevnog reda dovršeno. 

 

Prelazi se na raspravljanje o 2. točci dnevnog reda. 

 

Predsjednica Povjerenstva kao izvjestiteljica u predmetu M-5/18, na zahtjev dužnosnika 

IVANA GULAMA, općinskog načelnika Općine Pirovac, 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 2. točci dnevnog reda dovršeno. 

 

Prelazi se na raspravljanje o 3. točci dnevnog reda. 

 

Članica Povjerenstva Tatijana Vučetić kao izvjestiteljica u predmetu M-7/18, na zahtjev 

dužnosnice LIDIJE NOVOSEL, zamjenice gradonačelnika Grada Bjelovara do 8. 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 3. točci dnevnog reda dovršeno. 

 

 

Prelazi se na raspravljanje o 4. točci dnevnog reda. 
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Član Povjerenstva Boris Spudić kao izvjestitelj u predmetu M-8/18, na zahtjev dužnosnika 

MATE ČIČKA, zastupnika u Hrvatskom saboru i općinskog načelnika Općine Rugvica, 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 4. točci dnevnog reda dovršeno. 

 

Prelazi se na raspravljanje o 5. točci dnevnog reda. 

 

Predsjednica Povjerenstva kao izvjestiteljica u predmetu M-9/18, na zahtjev dužnosnika 

DOMAGOJA HAJDUKOVIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru, 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 5. točci dnevnog reda dovršeno. 

 

Prelazi se na raspravljanje o 6. točci dnevnog reda. 

 

Predsjednica Povjerenstva kao izvjestiteljica u predmetu M-10/18, 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 6. točci dnevnog reda dovršeno. 

 

Prelazi se na raspravljanje o 7. točci dnevnog reda. 

 

Član Povjerenstva Davorin Ivanjek kao izvjestitelj u predmetu M-11/18, na zahtjev dužnosnice 

LIDIJE KRALJ, pomoćnice ministra znanosti i obrazovanja, 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 7. točci dnevnog reda dovršeno. 

 

Prelazi se na raspravljanje o 8. točci dnevnog reda. 

 

Članica Povjerenstva Tatijana Vučetić kao izvjestiteljica u predmetu M-12/18, na zahtjev 

dužnosnika ROBERTA POKASA, zamjenika općinskog načelnika Općine Martinska Ves, 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 8. točci dnevnog reda dovršeno. 

 

 

 

 

 

Prelazi se na raspravljanje o 9. točci dnevnog reda. 
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Predsjednica Povjerenstva kao izvjestiteljica u predmetu M-14/18, na zahtjev dužnosnika 

DANIJELA MOSLAVCA, zamjenika općinskog načelnika Općine Kalinovac, 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 9. točci dnevnog reda dovršeno. 

 

Prelazi se na postupak glasovanja. Na temelju članka 39. stavka 6. ZSSI-a, postupak 

glasovanja zatvoren je za javnost. 

Sjednica je završena u  10,40 sati. 

 

Zapisnik sastavila 

Tajnica Povjerenstva:                 Predsjednica Povjerenstva: 

 

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


