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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

Predmet:	 lzvjesce Povjerenstva za odlucivanje 0 sukobu interesa za 2013. godinu 
- misljenje Vlade 

Veza:	 Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 021-12/14-09/40, urbroja: 65-14-03, od 5. 
lipnja 2014. godine 

Na temelju clanka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne 
novine, broj 81/2013), Vlada Republike Hrvatske 0 Izvjescu Povjerenstva za odlucivanje 0 

sukobu interesa za 2013. godinu, daje sljedece 

MISLJENJE 

Vlada Republike Hrvatske predlaze Hrvatskome saboru da prihvati Izvjesce 
Povjerenstva za odlucivanje 0 sukobu interesa za 2013. godinu, koje je predsjedniku 
Hrvatskoga sabora podnijelo Povjerenstvo za odlucivanje 0 sukobu interesa aktom, urbroja: 
711-I-1483-GI-l/14, od 30. svibnja 2014. godine, uzjednu tehnicku primjedbu. 

Na stranici ] 3. Izvjesca pod naslovom "Suradnja s nadleznirn tijelorn za izradu 
zakona u podrucju sprjecavanja sukoba interesa", prilikom navodenja Ministarstva uprave kao 
nositelja postupka izmjena i dopuna Zakona 0 sprjecavanju sukoba interesa, a imajuci u vidu 
Odluku 0 osnivanju Strucne radne skupine od 8. veljace 2013. godine, potrebno je 
preformulirati dio recenicc, tako da glasi: "Ocjenu potrebe i izradu rnogucih izmjena i dopuna 
Zakona 0 sprjecavanju sukoba interesa" u cijern radu sudjeluju i pojedini clanovi Povjerenstva 
za odlucivanje 0 sukobu interesa, kao irnenovani clanovi Strucne radne skupine. ". 

Za svoje predstavnike, koji ce u vezi s iznesenim misljenjern biti nazocni na 
sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Arsena Bauka, ministra 
uprave, Orsata Miljenica, ministra pravosuda, dr. sc. Zorana Piculjana, zamjenika ministra 
uprave, Sandru Artukovic Kunst, zamjenicu ministra pravosuda, Borisa Milosevica, 
pomocnika ministra uprave, te Ivana Cmceca, pornocnika ministra 
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