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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

 

 

Na temelju članka 32., stavka 8., a u svezi s člankom 31., stavkom 1.,  Zakona 

o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, br. 26/11. i 12/12. ) i članka 123. stavka 2. 

Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga 

sabora podnosi Hrvatskom saboru  

 

 

JEDINSTVENU ZAVRŠNU LISTU ZA IZBOR PREDSJEDNICE POVJERENSTVA 

ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 

 

JEDINSTVENU ZAVRŠNU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA POVJERENSTVA ZA 

ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA  

 

 

Navedene jedinstvene završne liste utvrdio je Odbor za izbor, imenovanja i 

upravne poslove Hrvatskoga sabora na 20. sjednici, održanoj 24. siječnja 2013. 

 

 Za izvjestitelja, koji će na sjednici Hrvatskoga sabora obrazložiti navedene 

jedinstvene završne liste, Odbor je odredio Šimu Lučina, predsjednika Odbora. 

 

 

 

 

 

Prilog: jedinstvene završne liste              PREDSJEDNIK ODBORA 

  s obrazloženjem               Šime Lučin, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

  



Na temelju članka 32. stavka 6. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne 

novine“, br. 26/11. i 12/12.), Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga 

sabora utvrdio je 

 

JEDINSTVENU ZAVRŠNU LISTU ZA IZBOR PREDSJEDNICE  

POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 

 

te predlaže sljedeće kandidatkinje za izbor predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu 

interesa: 

 

1. VUČETIĆ TATIJANU, diplomiranu pravnicu 

2. OREŠKOVIĆ DALIJU, diplomiranu pravnicu 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

 Sukladno članku 32. stavcima 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 je raspisivanjem javnog poziva započeo 

postupak za izbor predsjednika, odnosno članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu 

interesa. Javni poziv je objavljen 22. kolovoza 2012. u Narodnim novinama, Večernjem listu i 

web stranici Hrvatskog sabora, s utvrđenim rokom za podnošenje prijava 15 dana od dana 

objave javnog poziva.  

 Sukladno članku 32. stavku 4. Zakona na temelju zaprimljenih prijava kandidata 

Odbor je na 14. sjednici, održanoj 19. rujna 2012. utvrdio listu kandidata koji udovoljavaju 

uvjetima za predsjednika, odnosno članove Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, 

koju je objavio na službenim internetskim stranicama Hrvatskoga sabora.  

 Sukladno članku 32. stavku 5. Zakona, Odbor je sve kandidate koji udovoljavaju 

zakonskim uvjetima pozvao na razgovor, te je na 15. sjednici, održanoj u razdoblju od 24. do 

28. rujna 2012. obavio razgovor sa kandidatima koji su pristupili razgovoru, uz napomenu da 

se sukladno navedenom članku za svakog kandidata nakon obavljenog razgovora provodi 

temeljna sigurnosna provjera.   

 Sukladno članku 32. stavku 6. Zakona, Odbor je na 20. sjednici, održanoj 24. siječnja 

2013. utvrdio jedinstvenu završnu listu kandidata za predsjednika Povjerenstva za odlučivanje 

o sukobu interesa te na temelju cjelovito provedenog postupka i obavljenih razgovora 

predlaže sljedeće kandidatkinje za izbor predsjednice uz sljedeće obrazloženje: 

 

1. Kandidatkinju Vučetić Tatijanu, dipl. pravnicu, s prebivalištem u Zagrebu, koja se 

prijavila za predsjednicu, odnosno članicu Povjerenstva. 

Tijekom postupka utvrđeno je da je kandidatkinja podnijela pravovremenu i potpunu 

prijavu te da ispunjava sve zakonom propisane formalne uvjete za mjesto na koje se 

kandidirala. 

Tijekom razgovora kandidatkinja je ostavila dojam osobe koja ima potrebna znanja i u 

potpunosti razumije zahtjeve i izazove radnog mjesta na koje se predlaže izabrati. 

Jednako tako, njezino dosadašnje radno iskustvo (načelnica samostalnog sektora za 

žrtve i svjedoke u Ministarstvu pravosuđa, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa, 

ravnateljica Uprave za kazneno pravo u Upravi za kazneno pravo, Uprava za 

međunarodnu pravnu pomoć, suradnju i ljudska prava u Ministarstvu pravosuđa, 

odvjetnica u osobnom Odvjetničkom uredu), iskustvo članstva u pregovaračkim 

radnim skupinama za zaštitu potrošača i zdravlja kao i članstva u radnim skupinama za 

izradu (Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakona o kaznenom postupku, Kaznenog 



zakona, Ovršnog zakona) i članstva u Povjerenstvima Vlade RH (za zaštitu ljudskih 

prava, o sprječavanju nasilja nad djecom i mladima, za sprječavanje nasilja u obitelji), 

postignuti rezultati rada koje je ostvarila tijekom rada u struci te dojam koji je ostavila 

tijekom razgovora (jasnoća i staloženost u iskazivanju stavova, samopouzdanje i 

ozbiljnost) ostavljaju nas u uvjerenju da će odgovorno i savjesno obavljati dužnost te 

će biti u stanju samostalno djelovati i donositi odluke. 

 

  

2. Kandidatkinju Orešković Daliju, dipl. pravnicu, s prebivalištem u Zagrebu, koja se 

prijavila za predsjednicu, odnosno članicu Povjerenstva. 

Tijekom postupka utvrđeno je da je kandidatkinja podnijela pravovremenu i potpunu 

prijavu te da ispunjava sve zakonom propisane formalne uvjete za mjesto na koje se 

kandidirala. 

Tijekom razgovora kandidatkinja je ostavila dojam osobe koja ima potrebna znanja i u 

potpunosti razumije zahtjeve i izazove radnog mjesta na koje se predlaže izabrati. 

Jednako tako, njezino dosadašnje radno iskustvo (odvjetnica, iskustvo u vođenju i 

upravljanju u složenim odvjetničkim projektima, iskustvo sudjelovanja i izlaganja na 

međunarodnim konferencijama u organizaciji OSCE-a u svojstvu odvjetnika koji se 

bave kaznenim pravom i zaštitom ljudskih prava, poznavanje prakse sprječavanja 

sukoba interesa-koautorica knjige “Sukob interesa u teoriji i praksi UN-a, EU-a i RH“ 

koja je pripremljena za tisak), postignuti rezultati rada koje je ostvarila tijekom rada u 

struci te dojam koji je ostavila tijekom razgovora (jasnoća iskazanih stavova, 

samopouzdanje i ozbiljnost, sposobnost samostalne i neovisne prosudbe) ostavljaju 

nas u uvjerenju da će odgovorno i savjesno obavljati dužnost te će biti u stanju 

samostalno djelovati i donositi odluke. 

  

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je u skladu s 

člankom 32., stavkom 8. Zakona o sprječavanju sukoba interesa i člankom 123. stavkom 2. 

Poslovnika Hrvatskoga sabora, na 20. sjednici Odbora, održanoj 24. siječnja 2013.,   

jednoglasno utvrdio jedinstvenu završnu listu za izbor predsjednika Povjerenstva za 

odlučivanje o sukobu interesa koju podnosi Hrvatskom  saboru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 32. stavka 6. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne 

novine“, br. 26/11. i 12/12.), Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga 

sabora utvrdio je 

 

JEDINSTVENU ZAVRŠNU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA  

POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 

 

te predlaže sljedeće kandidate za izbor članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa: 

 

1. VUČETIĆ TATIJANU, diplomiranu pravnicu 

2. OREŠKOVIĆ DALIJU, diplomiranu pravnicu 

3. SPUDIĆ BORISA, diplomiranog kriminalistu 

4. TUKIĆ ZRINKU, diplomiranu inženjerku elektrotehnike   

5. RUPIĆ ŽELJKA, diplomiranog politologa 

6. GOTOVAC MARKA, diplomiranog pravnika 

7. IVANJEK DAVORINA, diplomiranog pravnika 

8. PERNAR SANDRU, diplomiranu politologinju 

9. LUKAČEVIĆ – GREGIĆ BRANKU, diplomiranu ekonomisticu 

10. RAIĆ – KNEŽEVIĆ ANU, diplomiranu novinarku 

 

O b r a z l o ž e n j e  

 

 Sukladno članku 32. stavcima 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 je raspisivanjem javnog poziva započeo 

postupak za izbor predsjednika, odnosno članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu 

interesa. Javni poziv je objavljen 22. kolovoza 2012. u Narodnim novinama, Večernjem listu i 

web stranici Hrvatskog sabora, s utvrđenim rokom za podnošenje prijava 15 dana od dana 

objave javnog poziva.  

 Sukladno članku 32. stavku 4. Zakona na temelju zaprimljenih prijava kandidata 

Odbor je na 14. sjednici, održanoj 19. rujna 2012. utvrdio listu kandidata koji udovoljavaju 

uvjetima za predsjednika, odnosno članove Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, 

koju je objavio na službenim internetskim stranicama Hrvatskoga sabora.  

 Sukladno članku 32. stavku 5. Zakona, Odbor je sve kandidate koji udovoljavaju 

zakonskim uvjetima pozvao na razgovor, te je na 15. sjednici, održanoj u razdoblju od 24. do 

28. rujna 2012. obavio razgovor sa kandidatima koji su pristupili razgovoru, uz napomenu da 

se sukladno navedenom članku za svakog kandidata nakon obavljenog razgovora provodi 

temeljna sigurnosna provjera.   

 Sukladno članku 32. stavku 6. Zakona, Odbor je na 20. sjednici, održanoj 24. siječnja 

2013. utvrdio jedinstvenu završnu listu kandidata za članove Povjerenstva za odlučivanje o 

sukobu interesa te na temelju cjelovito provedenog postupka i obavljenih razgovora predlaže 

sljedeće kandidate za izbor članova uz sljedeće obrazloženje: 

 

1. Kandidatkinju Vučetić Tatijanu, dipl. pravnicu, s prebivalištem u Zagrebu, koja se 

prijavila za predsjednicu, odnosno članicu Povjerenstva. 

Tijekom postupka utvrđeno je da je kandidatkinja podnijela pravovremenu i potpunu 

prijavu te da ispunjava sve zakonom propisane formalne uvjete za mjesto na koje se 

kandidirala. 

Tijekom razgovora kandidatkinja je ostavila dojam osobe koja ima potrebna znanja i u 

potpunosti razumije zahtjeve i izazove radnog mjesta na koje se predlaže izabrati. 



Jednako tako, njezino dosadašnje radno iskustvo (načelnica samostalnog sektora za 

žrtve i svjedoke u Ministarstvu pravosuđa, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa, 

ravnateljica Uprave za kazneno pravo u Upravi za kazneno pravo, Uprava za 

međunarodnu pravnu pomoć, suradnju i ljudska prava u Ministarstvu pravosuđa, 

odvjetnica u osobnom Odvjetničkom uredu), iskustvo članstva u pregovaračkim 

radnim skupinama za zaštitu potrošača i zdravlja kao i članstva u radnim skupinama za 

izradu (Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakona o kaznenom postupku, Kaznenog 

zakona, Ovršnog zakona) i članstva u Povjerenstvima Vlade RH (za zaštitu ljudskih 

prava, o sprječavanju nasilja nad djecom i mladima, za sprječavanje nasilja u obitelji), 

postignuti rezultati rada koje je ostvarila tijekom rada u struci te dojam koji je ostavila 

tijekom razgovora (jasnoća i staloženost u iskazivanju stavova, samopouzdanje i 

ozbiljnost) ostavljaju nas u uvjerenju da će odgovorno i savjesno obavljati dužnost te 

će biti u stanju samostalno djelovati i donositi odluke. 

  

2. Kandidatkinju Orešković Daliju, dipl. pravnicu, s prebivalištem u Zagrebu, koja se 

prijavila za predsjednicu, odnosno članicu Povjerenstva. 

Tijekom postupka utvrđeno je da je kandidatkinja podnijela pravovremenu i potpunu 

prijavu te da ispunjava sve zakonom propisane formalne uvjete za mjesto na koje se 

kandidirala. 

Tijekom razgovora kandidatkinja je ostavila dojam osobe koja ima potrebna znanja i u 

potpunosti razumije zahtjeve i izazove radnog mjesta na koje se predlaže izabrati. 

Jednako tako, njezino dosadašnje radno iskustvo (odvjetnica, iskustvo u vođenju i 

upravljanju u složenim odvjetničkim projektima, iskustvo sudjelovanja i izlaganja na 

međunarodnim konferencijama u organizaciji OSCE-a u svojstvu odvjetnika koji se 

bave kaznenim pravom i zaštitom ljudskih prava, poznavanje prakse sprječavanja 

sukoba interesa) te postignuti rezultati rada koje je ostvarila tijekom rada u struci te 

dojam koji je ostavila tijekom razgovora (jasnoća iskazanih stavova, samopouzdanje i 

ozbiljnost, sposobnost samostalne i neovisne prosudbe) ostavljaju nas u uvjerenju da 

će odgovorno i savjesno obavljati dužnost te će biti u stanju samostalno djelovati i 

donositi odluke. 

  

3. Kandidata Spudić Borisa, dipl. kriminalistu, s prebivalištem u Dugoj Resi, koji se 

prijavio za člana Povjerenstva. 

Tijekom postupka utvrđeno je da je kandidat podnio pravovremenu i potpunu prijavu 

te da ispunjava sve zakonom propisane formalne uvjete za mjesto na koje se 

kandidirao. 

Tijekom razgovora kandidat je ostavio dojam osobe koja ima potrebna znanja i u 

potpunosti razumije zahtjeve i izazove radnog mjesta na koje se predlaže izabrati. 

Jednako tako, njegovo dosadašnje radno iskustvo obavljanja najsloženijih poslova na 

području općeg kriminaliteta, terorizma i ratnih zločina te obnašanja dužnosti 

pomoćnika glavnog ravnatelja policije i predavača na Visokoj policijskoj školi, 

postignuti rezultati rada koje je ostvario tijekom rada u struci te dojam koji je ostavio 

tijekom razgovora (jasnoća iskazanih stavova, samopouzdanje i ozbiljnost) ostavljaju 

nas u uvjerenju da će odgovorno i savjesno obavljati dužnost te će biti u stanju 

samostalno djelovati i donositi odluke.  

 

4. Kandidatkinju Tukić Zrinku, dipl. ing. elektrotehnike, s prebivalištem u Splitu, koja se 

prijavila za članicu Povjerenstva. 



Tijekom postupka utvrđeno je da je kandidatkinja podnijela pravovremenu i potpunu 

prijavu te da ispunjava sve zakonom propisane formalne uvjete za mjesto na koje se 

kandidirala. 

Tijekom razgovora kandidatkinja je ostavila dojam osobe koja ima potrebna znanja i u 

potpunosti razumije zahtjeve i izazove radnog mjesta na koje se predlaže izabrati. 

Jednako tako, njezino dosadašnje radno iskustvo na području kreiranja i održavanja 

informatičkog sustava, upućenosti u domaće financijsko tržište, poslovanje banaka, 

fondova, burzi i iskustvo koje je stekla kao odgovorna osoba za razmjenu informacija 

s Uredom za sprječavanje pranja novca te dojam koji je ostavila tijekom razgovora 

(jasnoća i staloženost u iskazivanju stavova, samopouzdanje i ozbiljnost) ostavljaju 

nas u uvjerenju da će odgovorno i savjesno obavljati dužnost te će biti u stanju 

samostalno djelovati i donositi odluke. 

  

5. Kandidata Rupić Željka, dipl. politologa, s prebivalištem u Zagrebu, koji se prijavio  

za člana Povjerenstva. 

Tijekom postupka utvrđeno je da je kandidat podnio pravovremenu i potpunu prijavu 

te da ispunjava sve zakonom propisane formalne uvjete za mjesto na koje se 

kandidirao. 

Tijekom razgovora kandidat je ostavio dojam osobe koja ima potrebna znanja i u 

potpunosti razumije zahtjeve i izazove radnog mjesta na koje se predlaže izabrati. 

Jednako tako, njegovo dosadašnje radno iskustvo na rukovodećim pozicijama na 

području marketinga, izdavaštva i promidžbe, iskusne komunikacijske vještine 

(sklonost novinarstvu i pisanoj riječi), postignuti rezultati rada koje je ostvario na 

rukovodećim pozicijama te dojam koji je ostavio tijekom razgovora (jasnoća iskazanih 

stavova, samopouzdanje i ozbiljnost, organizacijske sposobnosti) ostavljaju nas u 

uvjerenju da će odgovorno i savjesno obavljati dužnost te će biti u stanju samostalno 

djelovati i donositi odluke. 

  

6. Kandidata Gotovac Marka, dipl. pravnika, s prebivalištem u Zagrebu, koji se prijavio 

za predsjednika, odnosno člana Povjerenstva. 

Tijekom postupka utvrđeno je da je kandidat podnio pravovremenu i potpunu prijavu 

te da ispunjava sve zakonom propisane formalne uvjete za mjesto na koje se 

kandidirao. 

Tijekom razgovora kandidat je ostavio dojam osobe koja ima potrebna znanja i u 

potpunosti razumije zahtjeve i izazove radnog mjesta na koje se predlaže izabrati. 

Jednako tako, njegovo dosadašnje radno iskustvo (savjetnik za pravne poslove u 

Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, voditelj grupe za radne sporove u 

Odjelu za ljudske resurse, voditelj grupe za ugovaranje javne nabave u Odjela za javnu 

nabavu kao i viši suradnik za poslove izvlaštenja u Odjelu za imovinsko-pravne 

poslove u Hrvatske autoceste, d.o.o., pravni savjetnik Udruge radničkih sindikata 

Hrvatske), postignuti rezultati rada koje je ostvario tijekom rada u struci te dojam koji 

je ostavio tijekom razgovora (jasnoća iskazanih stavova, samopouzdanje i ozbiljnost, 

smisao za organizaciju i rukovođenje) ostavljaju nas u uvjerenju da će odgovorno i 

savjesno obavljati dužnost te će biti u stanju samostalno djelovati i donositi odluke.  

 

7. Kandidata Ivanjek Davorina, dipl. pravnika, s prebivalištem u Zagrebu, koji se prijavio 

za predsjednika, odnosno člana Povjerenstva. 

Tijekom postupka utvrđeno je da je kandidat podnio pravovremenu i potpunu prijavu 

te da ispunjava sve zakonom propisane formalne uvjete za mjesto na koje se 

kandidirao. 



Tijekom razgovora kandidat je ostavio dojam osobe koja ima potrebna znanja i u 

potpunosti razumije zahtjeve i izazove radnog mjesta na koje se predlaže izabrati. 

Jednako tako, njegovo dosadašnje radno iskustvo (sudac Općinskog suda u Varaždinu, 

sudski savjetnik i viši sudski savjetnik na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, 

sudski savjetnik i  viši sudski savjetnik na Općinskom sudu u Zagrebu) obavljanja 

složenih poslova, samostalnog rješavanja kaznenih raspravnih i izvanraspravnih 

predmeta, te izvanparničnih predmeta, iskustvo izvještavanja predmeta 

izvanraspravnog vijeća iz opće i uskočke nadležnosti pred Općinskim kaznenim 

sudom te izvještavanje predmeta pred vijećem Vrhovnog suda RH i izrada odluka 

nakon provedenih vijećanja, postignuti rezultati rada koje je ostvario tijekom rada u 

struci te dojam koji je ostavio tijekom razgovora (jasnoća iskazanih stavova, 

samopouzdanje i ozbiljnost, smisao za organizaciju i rukovođenje) ostavljaju nas u 

uvjerenju da će odgovorno i savjesno obavljati dužnost te će biti u stanju samostalno 

djelovati i donositi odluke.  

 

8. Kandidatkinju Pernar Sandru, dipl. politologinju, s prebivalištem u Zaprešiću, koja se 

prijavila za članicu Povjerenstva. 

Tijekom postupka utvrđeno je da je kandidatkinja podnijela pravovremenu i potpunu 

prijavu te da ispunjava sve zakonom propisane formalne uvjete za mjesto na koje se 

kandidirala. 

Tijekom razgovora kandidatkinja je ostavila dojam osobe koja ima potrebna znanja i u 

potpunosti razumije zahtjeve i izazove radnog mjesta na koje se predlaže izabrati. 

Jednako tako, njezino dosadašnje radno iskustvo (stručna savjetnica u Uredu za udruge 

Vlade RH, izvršna direktorica i koordinatorica raznih programa i za odnose s javnošću 

u Gongu-u, iskustvo stručne suradnice na programu Civilno društvo i aktivni građani i 

programu Dobre vladavine, višegodišnje iskustvo u radu na području suzbijanja 

korupcije i zagovaranja dobre vladavine (good governance) te vladavina prava u 

Republici Hrvatskoj) te dojam koji je ostavila tijekom razgovora (jasnoća iskazanih 

stavova, samopouzdanje i ozbiljnost, smisao za organizaciju i rukovođenje) ostavljaju 

nas u uvjerenju da će odgovorno i savjesno obavljati dužnost te će biti u stanju 

samostalno djelovati i donositi odluke. 

  

9. Kandidatkinju Lukačević – Gregić Branku, dipl. ekonomisticu, s prebivalištem u 

Zagrebu, koja se prijavila za članicu Povjerenstva. 

Tijekom postupka utvrđeno je da je kandidatkinja podnijela pravovremenu i potpunu 

prijavu te da ispunjava sve zakonom propisane formalne uvjete za mjesto na koje se 

kandidirala. 

Tijekom razgovora kandidatkinja je ostavila dojam osobe koja ima potrebna znanja i u 

potpunosti razumije zahtjeve i izazove radnog mjesta na koje se predlaže izabrati. 

Jednako tako, njezino dosadašnje radno iskustvo financijski voditelj projekta - Ingra 

d.d., operativno praćenje projekata te prodaja nekretnina i bankarskih proizvoda - 

Hypo Alpe–Adria Consultants, d.o.o., iskustvo gostujućeg profesora i supredavača, 

sudjelovanje u radu na podizanju razine pravne zaštite zbog kolektivnih interesa 

potrošača te dojam koji je ostavila tijekom razgovora (jasnoća iskazanih stavova, 

samopouzdanje i ozbiljnost, iskustvo u koordiniranju timova) ostavljaju nas u 

uvjerenju da će odgovorno i savjesno obavljati dužnost te će biti u stanju samostalno 

djelovati i donositi odluke. 

 

 



10. Kandidatkinju Raić – Knežević Anu, dipl. novinarku, s prebivalištem u Zagrebu, koja 

se prijavila za članicu Povjerenstva. 

Tijekom postupka utvrđeno je da je kandidatkinja podnijela pravovremenu i potpunu 

prijavu te da ispunjava sve zakonom propisane formalne uvjete za mjesto na koje se 

kandidirala. 

Tijekom razgovora kandidatkinja je ostavila dojam osobe koja ima potrebna znanja i u 

potpunosti razumije zahtjeve i izazove radnog mjesta na koje se predlaže izabrati. 

Jednako tako, njezino dosadašnje radno iskustvo u novinarstvu (Novi list, Hrvatska 

radiotelevizija i Slobodna Dalmacija) i dobro poznavanje prilika pravosuđa i 

unutarnjih poslova, iskustvo članice Vijeća časti Hrvatskog novinarskog društva, 

predsjednice Zbora sudskih izvjestitelja HND-a i potpredsjednice HND-a, 

glasnogovorničke vještine, postignuti rezultati rada koje je ostvarila tijekom rada u 

struci kao i dojam koji je ostavila tijekom razgovora (jasnoća iskazanih stavova, 

samopouzdanje i ozbiljnost) ostavljaju nas u uvjerenju da će odgovorno i savjesno 

obavljati dužnost te će biti u stanju samostalno djelovati i donositi odluke. 

 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je u skladu s 

člankom 32., stavkom 8. Zakona o sprječavanju sukoba interesa i člankom 123. stavkom 2. 

Poslovnika Hrvatskoga sabora, na 20. sjednici Odbora, održanoj 24. siječnja 2013.,  

jednoglasno utvrdio jedinstvenu završnu listu za izbor članova Povjerenstva za odlučivanje o 

sukobu interesa koju podnosi Hrvatskom  saboru. 

 

 

 

 

 

 


