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Zagreb, 7. veljače 2018.g. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 207. sjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa održane dana 7. veljače 

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

sati. 

PRISUTNI: Dalija Orešković, Tatijana Vučetić, Boris Spudić, Branka Lukačević-Gregić i 

Davorin Ivanjek. 

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 206. sjednice te 

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

jednoglasno prihvaćaju zapisnik. 

Predsjednica Povjerenstva predlaže usvajanje 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. 10. 

Davanje mišljenja u predmetu M-24/18, na zahtjev dužnosnika MARIJANA ŠIRCA, zamjenika 

gradonačelnika Grada Pakraca.  
Utvrđuje se da članovi Povjerenstva jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red. 

 

Prelazi se na raspravljanje o 1. točci dnevnog reda. 

 

Član Povjerenstva Boris Spudić kao izvjestitelj u predmetu M-13/18, na zahtjev 

dužnosnika DARKA MILINOVIĆA, župana Ličko-senjske županije, 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. 

 

Član Povjerenstva Davorin Ivanjek kao izvjestitelj u predmetu M-16/18, na zahtjev 

dužnosnika MARKA GRUBELIĆA, općinskog načelnika Općine Tribunj, 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-17/18, na zahtjev 

dužnosnika DARIA HREBAKA, gradonačelnika Grada Bjelovara, 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. 
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Prelazi se na raspravljanje o 4. točci dnevnog reda. 

 

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

dužnosnice ANTONIJE JOZIĆ, gradonačelnice Grada Pleternice, 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. 

 

Članica Povjerenstva Branka Lukačević-Gregić kao izvjestiteljica u predmetu M-19/18, na 

zahtjev VEDRANE STECCA, glavne tajnice Ministarstva 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 5. točci dnevnog reda dovršeno. 

 

Prelazi se na raspravljanje o 6. točci dnevnog reda. 

 

Predsjednica Povjerenstva kao izvjestiteljica u predmetu M-20/18, na zahtjev dužnosnika 

FRANE BARBARIĆA, predsjednika Uprave Hrvatske elektroprivrede d.d., izlaže predmet i 

navodi da se analognim tumačenjem čl. 78. Zakona o lokalnim izborima, u konkretnoj situaciji ne 

radi o nespojivim dužnostima te predlaže da se donese mišljenje da dužnosnik može istovremeno 

obavljati funkciju dopredsjednika Vijeća gradske četvrti i predsjednika Uprave Hrvatske 

elektroprivrede bez prava na naknadu. 

Otvara se rasprava. 

Član Povjerenstva Davorin Ivanjek sukladno čl. 13. ZSSI-a predlaže protuprijedlog da se 

dužnosniku ne omogući da obavlja funkciju dopredsjednika Vijeća gradske četvrti jer nema odredbi 

Zakona po kojoj bi dužnosnik kao član uprave mogao obnašati funkciju dopredsjednika Vijeća 

gradske četvrti.  

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-21/18, na zahtjev 

dužnosnika VILIA BEROŠA, pomoćnika ministra zdravstva, 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. 

 

 

 

 

 



3 
 

Prelazi se na raspravljanje o 8. točci dnevnog reda. 

 

Članica Povjerenstva Tatijana Vučetić kao izvjestiteljica u predmetu M-22/18, na zahtjev 

dužnosnika STJEPANA PINTARIĆA, zamjenika gradonačelnika Grada Našica do 26. 

svibnja 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 8. točci dnevnog reda dovršeno. 

 

Prelazi se na raspravljanje o 9. točci dnevnog reda. 

 

Član Povjerenstva Boris Spudić kao izvjestitelj u predmetu M-23/18, na zahtjev 

dužnosnika IVICE POLJIČKA, državnog tajnika u Ministarstvu kulture, 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 raspravljanje o 10. točci dnevnog reda. 

 

Članica Povjerenstva Branka Lukačević-Gregić kao izvjestiteljica u predmetu M-24/18, na 

zahtjev dužnosnika MARIJANA ŠIRCA, zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca, 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. 

 

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. 


