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O b r a z l o ž e n j e 

 
  U članku 16. stavku 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih 
dužnosti (“Narodne novine”, br. 163/03., 94/04., 48/05. i 60/08., u daljnjem tekstu: Zakon) propisano 
je da se Povjerenstvo  sastoji od 11 članova. Šest članova Povjerenstva je iz redova zastupnika 
Hrvatskoga sabora, a pet članova je iz redova uglednih javnih djelatnika, s time da su tri člana 
Povjerenstva iz redova zastupnika Hrvatskoga sabora članovi stranaka koje obnašaju vlast, a tri člana 
iz redova oporbenih stranaka. Članovi Povjerenstva biraju predsjednika iz redova uglednih javnih 
djelatnika, koji ne smije biti član niti jedne stranke. 
                         U članku 16. stavku 3. Zakona propisano je da članove Povjerenstva imenuje Hrvatski 
sabor na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora. Prije 
podnošenja prijedloga Hrvatskom saboru Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dužan je 
uputiti javni poziv za imenovanje članova Povjerenstva iz redova uglednih javnih djelatnika. U 
prijedlogu za člana Povjerenstva  vodi se računa o njegovom radu i ugledu. 
                         U članku 16. stavku 4. Zakona propisano je da se članovi Povjerenstva iz redova 
uglednih javnih djelatnika imenuju na vrijeme od sedam godina, a članovi Povjerenstva iz redova 
zastupnika Hrvatskoga sabora imenuju se na vrijeme trajanja mandata u Hrvatskom saboru. Član 
Povjerenstva može biti ponovno imenovan najviše jednom.    
  Odlukom o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu 
interesa od 20. siječnja 2005. („Narodne novine“, br. 12/05.), za članove Povjerenstva za odlučivanje o 
sukobu interesa iz reda uglednih javnih djelatnika imenovani su: doc. dr. sc. Zlata Đurđević, Zorislav 
Antun Petrović i prof. dr. sc. Deša Mlikotin Tomić. Sukladno članku 8. stavku 4. Zakona o izmjenama 
i dopunama zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti („Narodne novine“, br. 
60/08.) stupanjem Zakona na snagu 5. lipnja 2008. prestao je mandat dosadašnjim članovima 
Povjerenstva iz redova uglednih javnih djelatnika. 
                           Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora pozvao je dopisom 
klasa: 021-13/08-03/15, urbroj: 6521-18-08-01, od 9. lipnja 2008. klubove zastupnika Hrvatskoga 
sabora da Odboru upute prijedloge za imenovanje članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu 
interesa iz reda zastupnika. 
 
 



U Odbor su zaprimljeni sljedeći prijedlozi:  
- klub zastupnika HNS-a predlaže zastupnika dr. sc. Miljenka Dorića za člana Povjerenstva; 
- klub zastupnika HDSSB-a predlaže zastupnika Boru Grubišića za člana Povjerenstva; 
- klub zastupnika HSLS-a i HSU-a predlaže zastupnika Silvana Hrelju za člana Povjerenstva; 
- klub zastupnika HDZ-a predlaže zastupnike Krunoslava Markovinovića i Emila Tomljanovića za 
članove Povjerenstva; 

- klub zastupnika SDP-a predlaže zastupnike dr. sc. Ivu Josipovića i Borisa Šprema za članove 
Povjerenstva; 

- Hrvatska stranka prava predlaže zastupnika Antu Đapića za člana Povjerenstva; 
   

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove je sukladno Zakonu o sprječavanju 
sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (“Narodne novine”, br. 163/03., 94/04., 48/05. i 60/08.) 
raspisao javni poziv za podnošenje prijedloga za imenovanje članova Povjerenstva za odlučivanje o 
sukobu interesa iz redova uglednih javnih djelatnika. Javni poziv objavljen je 11. lipnja 2008. u 
„Vjesniku“, „Narodnim novinama“, br. 68/08. i na Internet stranicama Hrvatskoga sabora i utvrđen je 
rok za podnošenje prijava od 15 dana od dana objave javnog poziva.   

 
U Odbor su u roku zaprimljeni sljedeći prijedlozi:  

-  Terezija Benčić, dipl. oec., predsjednica Vijeća za poštanske usluge; 
-  mr. sc. Vlaho Bogišić, profesor, magistar znanosti; 
- dr. sc. Eraldo Banovac, dipl. elektrotehnike, član Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne 

agencije; 
-  Jadranka Kolarević, dipl. politolog, predsjednica „Potrošača“; 

                     - Zorislav Antun Petrović, novinar-izvjestitelj, jedan od utemeljitelja udruge Transparency 
International; 

-  dr. sc. Zlata Đurđević, sveučilišna nastavnica, izvanredna profesorica; 
-  dr. sc. Dubravka Akšamović, dipl. iur.; 
-  dr. sc. Deša Mlikotin Tomić,  sveučilišni profesor; 
-  Saša Pavličić Bekić, dip. iur., odvjetnik; 
-  Alen Bišćanin, dr. med.; 
-  Jasminka Džapo, prof. biologije; 
- Anto Mikić, novinar, dipl. teolog, glavni urednik Hrvatskog katoličkog radija; 
-  Mate Kačan, dipl. iur., odvjetnik; 
-  Neven Cirkveni, dipl. iur., odvjetnik; 
- Željko Debanić, dipl. inž. elektrotehnike, direktor privatne tvrke koja se bavi pružanjem usluga u   

telekomunikacijama. 
 
Nakon provedene rasprave i pojedinačnog glasovanja o predloženim kandidatima 

Odbor je odlučio predložiti da se u Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa iz reda zastupnika 
imenuju: dr. sc. Miljenko Dorić, Anto Đapić, Silvano Hrelja, dr. sc. Ivo Josipović, Krunoslav 
Markovinović i Emil Tomljanović, a iz reda uglednih javnih djelatnika mr. sc. Vlaho Bogišić, Mate 
Kačan, Jadranka Kolarević, Zorislav Antun Petrović i dr. sc. Deša Mlikotin Tomić. 

 
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je  na 17. sjednici  

održanoj 3. srpnja 2008., a na temelju članka 91. podstavka 2. i 3., članka 118. stavka 2. i članka 244. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora ("Narodne novine", br. 71/00., 129/00.,  9/01. - pročišćeni tekst, 
117/01., 6/02. - pročišćeni tekst, 41/02., 91/03. i 58/04. i 39/08.), a u svezi s člankom 8. stavkom 1. 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti 
(„Narodne novine“, br. 60/08.), većinom glasova utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji 
podnosi Hrvatskom  saboru. 
 
KLASA: 021-13/08-07/87 
URBROJ: 6521-18-08-23 
Zagreb, 3. srpnja 2008. 
 


