Na temelju članka 32. stavka 6. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne
novine“, br. 26/11., 12/12., 48/13. – pročišćeni tekst i 57/15.), 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. NOVAKOVIĆ NATAŠU, diplomiranu pravnicu
2. OREŠKOVIĆ DALIJU, diplomiranu pravnicu
Obrazloženje
Sukladno članku 32. stavcima 2. i 3., Zakona o sprječavanju sukoba interesa
(“Narodne novine”, br. 26/11., 12/12., 48/13. – pročišćeni tekst i 57/15. – 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 11. kolovoza 2017. u Narodnim
novinama, Večernjem listu i na mrežnoj stranici Hrvatskoga 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 16. sjednici, održanoj 20. rujna 2017. 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 uputio poziv za razgovor svim
kandidatima koji udovoljavaju zakonskim uvjetima, te je na 18. sjednici, održanoj 27. i 28.
rujna 2017. obavio razgovore s 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 24. sjednici, održanoj 9. veljače
2018. utvrdio jedinstvenu završnu listu kandidata za predsjednicu 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 Novaković Natašu, diplomiranu pravnicu, s prebivalištem u Zagrebu,
koja se prijavila za predsjednicu i članicu Povjerenstva.
Tijekom postupka utvrđeno je da je kandidatkinja podnijela pravovremenu i potpunu
prijavu te da ispunjava sve zakonom propisane 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 odvjetništvu, obavljanju pravnih
poslova u bankarskom sektoru, Uredu za socijalno partnerstvo i Hrvatskoj udruzi
poslodavaca, zatim autorsko djelovanje kroz brojne stručne radove i članke, vođenje
različitih projekata, kao i rezultati rada postignuti u struci ukazuju da će kandidatkinja
odgovorno i savjesno obavljati navedenu dužnost.
Kandidatkinja je na navedenu dužnost predložena sa 8 glasova “za” i 4 glasa
“suzdržana”.
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2. Kandidatkinju Orešković Daliju, diplomiranu pravnicu, s prebivalištem u Zagrebu,
koja se prijavila za predsjednicu Povjerenstva.
Tijekom postupka utvrđeno je da je kandidatkinja podnijela pravovremenu i potpunu
prijavu te da ispunjava sve zakonom propisane 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, što
potvrđuju rezultati rada koje je ostvarila kao dosadašnja predsjednica Povjerenstva za
odlučivanje o sukobu interesa s mandatom od 11. veljače 2013. do 11. veljače 2018.
Radno iskustvo koje je stekla prije obnašanja dužnosti predsjednice Povjerenstva
(odvjetnica, vođenje i upravljanje složenih odvjetničkih projekata, sudjelovanje i
izlaganje na međunarodnim konferencijama u organizaciji OSCE-a u svojstvu
odvjetnika koji se bave kaznenim pravom i zaštitom ljudskih prava, poznavanje prakse
sprječavanja sukoba interesa) ukazuju da će i nadalje odgovorno i savjesno obavljati
navedenu dužnost.
Kandidatkinja je na navedenu dužnost predložena jednoglasno.

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je u skladu s
člankom 32., stavkom 6. i 8. Zakona o sprječavanju sukoba interesa na 24. sjednici Odbora,
održanoj 9. veljače 2018., a nakon pojedinačnog glasovanja o predloženim kandidatkinjama
utvrdio jedinstvenu završnu listu za izbor predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu
interesa koju podnosi Hrvatskom saboru.
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Na temelju članka 32. stavka 6. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne
novine“, br. 26/11., 12/12., 48/13. – pročišćeni tekst i 57/15.), 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOŽIĆ TONČICU, diplomiranu psihologinju
IVANJEK DAVORINA, diplomiranog pravnika
JOZIĆ – ILEKOVIĆ ALEKSANDRU, diplomiranu pravnicu
dr. sc. PETRIČUŠIĆ ANTONIJU, diplomiranu pravnicu
PRKUT DUJU, diplomiranog politologa
VUČETIĆ TATIJANU, diplomiranu pravnicu
ZELIĆ DRAGANA, diplomiranog politologa
Obrazloženje

Sukladno članku 32. stavcima 2. i 3., Zakona o sprječavanju sukoba interesa
(“Narodne novine”, br. 26/11., 12/12., 48/13. – pročišćeni tekst i 57/15. – 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 11. kolovoza 2017. u Narodnim
novinama, Večernjem listu te na mrežnoj stranici Hrvatskoga 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 16. sjednici, održanoj 20. rujna 2017. 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 uputio poziv za razgovor svim
kandidatima koji udovoljavaju zakonskim uvjetima, te je na 18. sjednici, održanoj 27. i 28.
rujna 2017. obavio razgovore s 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 24. sjednici, održanoj 9. veljače
2018. 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 Božić Tončicu, diplomiranu psihologinju, s prebivalištem u Svetom
Križu Začretju koja se prijavila za članicu Povjerenstva.
Tijekom postupka utvrđeno je da je kandidatkinja podnijela pravovremenu i potpunu
prijavu te da ispunjava sve zakonom propisane 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.
Njezino dosadašnje radno iskustvo (rad u više osnovnih škola, Domu za odrasle osobe
Zagreb, Centru za socijalnu skrb Krapina te Zavodu za socijalnu skrb u Krapinsko –
zagorskoj županiji, članica je stručnog razreda Hrvatske psihološke komore za
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psihologe u djelatnosti socijalne skrbi, edukator savjetnik za poduzetnike u Krapinsko
– zagorskoj županiji), te dojam koji je ostavila tijekom razgovora (jasnoća iskazanih
stavova, samopouzdanje i ozbiljnost, sposobnost samostalne i neovisne prosudbe)
ukazuju da će odgovorno i savjesno obavljati navedenu dužnost.
Kandidatkinja je na navedenu dužnost predložena sa 7 glasova “za” i 5
“suzdržanih”.
2. Kandidata Ivanjek Davorina, diplomiranog pravnika, s prebivalištem u Zagrebu, koji
se prijavio za predsjednika i člana Povjerenstva.
Tijekom postupka utvrđeno je da je kandidat podnio pravovremenu i potpunu prijavu
te da ispunjava sve zakonom propisane 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, što
potvrđuju rezultati koje je ostvario kao dosadašnji član Povjerenstva za odlučivanje o
sukobu interesa s mandatom od 11. veljače 2013. do 11. veljače 2018.
Radno iskustvo koje je stekao prije obnašanja dužnosti člana Povjerenstva (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) u obavljanju složenih pravosudnih poslova, samostalnom rješavanju
kaznenih, raspravnih, izvanraspravnih predmeta te izvanparničnih predmeta,
izvještavanju predmeta izvanraspravnog vijeća iz opće i uskočke nadležnosti pred
Općinskim kaznenim sudom i izvještavanje predmeta pred vijećem Vrhovnog suda
RH ukazuju da će kandidat nadalje odgovorno i savjesno obavljati navedenu dužnost.
Kandidat je na navedenu dužnost predložen sa 7 glasova “za” i 5 “suzdržanih”.
3. Kandidatkinju Jozić – Ileković Aleksandru, diplomiranu pravnicu, s prebivalištem u
Zagrebu koja se prijavila za predsjednicu i članicu Povjerenstva.
Tijekom postupka utvrđeno je da je kandidatkinja podnijela pravovremenu i potpunu
prijavu te da ispunjava sve zakonom propisane 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.
Njezino dosadašnje radno iskustvo (vježbenica na Županijskom sudu u Gradu
Zagrebu, voditeljica Odjela za pravne, kadrovske, opće i tehničke poslove u Domu
zdravlja Susedgrad, stručna suradnica u Gradskom uredu za zdravstvo i branitelje u
Zagrebu, zamjenica predstojnika u Uredu za zakonodavstvo, viša upravna inspektorica
u Ministarstvu uprave, potpredsjednica u Državnom izbornom povjerenstvu, savjetnica
ministra u Ministarstvu uprave, sudjelovala u radu više radnih skupina za izradu
zakona, autorica/koautorica izbornih brošura, autorica više stručnih članaka, predavač
na edukacijama nižih izbornih tijela) kao i dojam koji je ostavila tijekom razgovora
ukazuju da će odgovorno i savjesno obavljati navedenu dužnost.
Kandidatkinja je na navedenu dužnost predložena jednoglasno.
4. Kandidatkinju Petričušić Antoniju, diplomiranu pravnicu, doktoricu pravnih znanosti,
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 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 (znanstvena suradnica na European
Academy u Bolzanu, znanstvena novakinja na Institutu za razvoj i međunarodne
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odnose, docentica na Katedri za sociologiju Pravnog fakulteta u Zagrebu, sudjelovanje
u radnoj skupini "Pravosuđe i temeljna prava" - pregovarački tim za pristup EU, u
radu brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih te istraživačkih projekata), autorsko
djelovanje kroz brojne stručne i znanstvene radove i članke, vođenje različitih
projekata te dojam koji je ostavila tijekom razgovora (jasnoća iskazanih stavova,
samopouzdanje i ozbiljnost) ukazuju da će odgovorno i savjesno obavljati navedenu
dužnost.
Kandidatkinja je na navedenu dužnost predložena sa 11 glasova “za” i 1 glas
“suzdržan”.
5. Kandidata Prkuta Duju, diplomiranog 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 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, dosadašnje radno iskustvo koje je stekao kao stručni suradnik u Agenciji
za mobilnost i programe EU, njegovo djelovanje na unaprjeđenju demokratskih
procesa, političke kulture i poticanju sudjelovanja građana u političkim procesima
kroz udrugu GONG gdje je zaposlen kao analitičar i zagovarač, djelovanje u Savjetu
za sprječavanje korupcije Vlade RH te Savjetu partnerstva za otvorenu vlast,
sudjelovanje u radnoj skupini za izradu nacrta prijedloga Zakona o sprječavanju
sukoba interesa, kao i dojam koji je ostavio tijekom razgovora (jasnoća iskazanih
stavova, samopouzdanje i ozbiljnost) ukazuju da će odgovorno i savjesno obavljati
navedenu dužnost.
Kandidat je na navedenu dužnost predložen jednoglasno.
6. Kandidatkinju Vučetić Tatijanu, diplomiranu pravnicu, s prebivalištem u Zagrebu,
koja se prijavila za predsjednicu i članicu Povjerenstva.
Tijekom postupka utvrđeno je da je kandidatkinja podnijela pravovremenu i potpunu
prijavu te da ispunjava sve zakonom propisane 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, što
potvrđuju rezultati rada koje je postigla kao dosadašnja članica Povjerenstva za
odlučivanje o sukobu interesa s mandatom od 11. veljače 2013. do 11. veljače 2018.
Nadalje, radno iskustvo koje je stekla prije obnašanja dužnosti članice ovog
Povjerenstva, baveći se pravnim poslovima u gospodarstvu, radom u odvjetništvu i na
srodnim poslovima u Ministarstvu pravosuđa te u radnim skupinama za izradu više
zakona (Ovršni zakon, Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o
policijskim ovlastima, Zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kaznenim
djelom), kao i rezultati rada postignuti u struci ukazuju da će i nadalje odgovorno i
savjesno obavljati navedenu dužnost.
Kandidatkinja je na navedenu dužnost predložena sa 7 glasova “za” i 5
“suzdržanih”.
7. Kandidata Zelić Dragana, diplomiranog 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 uvjete za mjesto na koje se kandidirao.
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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.
Njegovo ranije radno iskustvo u Udruzi GONG (voditelj programa „Izbori i
institucije“, savjetnik za izbore, izvršni direktor te zamjenik predsjednice GONG-a),
kroz koju je aktivno djelovao na unaprjeđenju demokratskih procesa, političke kulture
i poticanju sudjelovanja građana u političkim procesima, kao i djelovanje u radnim
skupinama za izradu više zakona (Zakona o registru birača, Zakona o sprječavanju
sukoba interesa, Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe) te u
radnom tijelu Hrvatskoga sabora (vanjski član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički
sustav Hrvatskoga sabora u vremenu od 2012. do 2015.) ukazuju da će odgovorno i
savjesno obavljati navedenu dužnost.
Kandidat je na navedenu dužnost predložen sa 11 glasova “za” i 1 glas
“suzdržan”.
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je u skladu s
člankom 32., stavkom 6. i 8. Zakona o sprječavanju sukoba interesa na 24. sjednici Odbora,
održanoj 9. veljače 2018., a nakon pojedinačnog glasovanja o predloženim kandidatima
utvrdio jedinstvenu završnu listu za izbor članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu
interesa koju podnosi Hrvatskom saboru.
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