
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU  ČLANA  
POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 

 
  Za člana Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa  i m e n u j e  s e   
 
  iz redova uglednih javnih djelatnika 
  prof. dr. sc. IVAN TANTA.    

             
O b r a z l o ž e n j e 

 
  Odlukom o imenovanju članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa 
(„Narodne novine“, br. 84/08.) imenovani su članovi Povjerenstva iz reda zastupnika i iz redova 
uglednih javnih djelatnika. 
  Odlukom o razrješenju članice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa 
(„Narodne novine, br. 129/08.), članica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa dr. sc. Deša 
Mlikotin Tomić razriješena je dužnosti članice navedenog Povjerenstva na osobni zahtjev te je uslijed 
navedenih okolnosti ostalo upražnjeno mjesto člana u Povjerenstvu iz redova uglednih javnih 
djelatnika. 
  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. 
                         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. Član Povjerenstva može biti ponovno 
imenovan najviše jednom.    

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 3. studenoga 2008. u 
„Vjesniku“, „Narodnim novinama“, br. 127/08. 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:  
- samostalni prijedlog – Igor Divković, profesor,  
- Udruga „Hrvatska riznica“ – Branko Šerić, novinar,  
- samostalni prijedlog – Anto Mikić, novinar, diplomirani teolog,  
- samostalni prijedlog – Tonči Majica, diplomirani pravnik, 
- samostalni prijedlog – dr. sc. Ivan Tanta, profesor, 
- samostalni prijedlog – Terezija Benčić, dipl. oec.  
          Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je  na 24. sjednici  
održanoj 5. prosinca 2008., a na temelju članka 91. podstavka 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.), o navedenim prijedlozima proveo raspravu te za člana Povjerenstava 
za odlučivanje o sukobu interesa odlučio predložiti sa 7 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ glasa prof. dr. sc. 
Ivana Tantu te je sukladno tome utvrdio Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom  
saboru. 
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