HRVATSKI SABOR
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora
Na temelju članka 31. stavka 2., članka 32. stavka 2. i 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne
novine“, br. 26/11. i 12/12. - u daljnjem tekstu: Zakon) Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
Hrvatskoga sabora upućuje
JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za izbor
predsjednika i članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa
Sukladno članku 28. stavku 3. Zakona, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa čini predsjednik
Povjerenstva i četiri člana Povjerenstva.
Sukladno članku 28. stavku 4. i članku 35. stavku 1. i 2. Zakona, predsjednik i članovi Povjerenstva biraju se na
razdoblje od pet godina i mogu biti izabrani na svoju dužnost najviše dva puta.
Sukladno članku 31. stavku 3. Zakona, mandat predsjednika i članova Povjerenstva počinje danom stupanja na
dužnost.
Sukladno članku 33. stavku 1. Zakona, za predsjednika, odnosno člana Povjerenstva može biti izabrana osoba
koja ispunjava sljedeće uvjete:
1.
2.
3.
4.
5.

ima državljanstvo Republike Hrvatske i prebivalište na području Republike Hrvatske,
ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe
300 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski studij kojim se stjecala visoka stručna sprema
prema prijašnjim propisima,
ima najmanje osam godina radnog iskustva u struci i istaknute rezultate rada,
nije osuđivana za kaznena djela i protiv nje se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se
postupak pokreće po službenoj dužnosti,
nije član političke stranke, niti je bila član političke stranke posljednjih pet godina do dana
kandidiranja za predsjednika ili člana Povjerenstva.

Sukladno članku 33. stavku 2. Zakona, predsjednik Povjerenstva mora imati završen diplomski sveučilišni studij
pravne struke (magistar prava) i položen pravosudni ispit.
Na temelju navedenih odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa pozivaju se svi zainteresirani da prilože
dokumentaciju o ispunjenju uvjeta iz članka 33. stavka 1. i 2. Zakona, a posebice:
-

životopis (europass format),
domovnicu (izvornik ili ovjerena preslika),
uvjerenje o prebivalištu na području Republike Hrvatske (izvornik ili ovjerena preslika),
diplomu o završenom stupnju obrazovanja (izvornik ili ovjerena preslika),
potvrdu o radnom iskustvu u struci (ovjerena preslika radne knjižice i potvrda poslodavca u izvorniku ili
ovjerenoj preslici, kojom se dokazuje najmanje osam godina radnog iskustva u struci),
uvjerenje Kaznenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
izjava da nije član političke stranke, niti je bio član političke stranke posljednjih pet godina do dana
kandidiranja za predsjednika ili člana Povjerenstva,
uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu (original ili ovjerena preslika - odnosi se isključivo na
kandidate koji se prijavljuju za predsjednika).

Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana od dana objave ovog javnog poziva, a upućuju se Odboru za izbor,
imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora, na adresu: Trg sv. Marka 6, 10000 Zagreb.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.
Klasa: 021-13/12-07/47
Urbroj: 6521-18-12-01
Zagreb, 22. kolovoza 2012.
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