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VLADI REPUBLLKE HRVATSKE 

U prilogu upućujem zastupničko pitanje (izvadak iz fonograma 17. sjednice 
Hrvatskoga sabora, održane 15. travnja 2015. godine) Josipa Đakića, zastupnika u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno člancima 132., 133., 134. i 135. Poslovnika 
Hrvatskoga sabora. 

Molim odgovorite na postavljeno pitanje, sukladno odredbi članka 137. stavka 
3. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje dostavljeno. 

PREDSJEDNLK 
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Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. 

Pa s obzirom da nema prve potpredsjednice Hrvatske vlade i 
ministrice vanjskih poslova pitanje moje će biti namijenjeno 
predsjedniku Vlade, a tiče se odluke o dodjeli financijske 
podrške organizacijama civilnog društva u području međunarodne 
.../Govornik se ne razumije./... suradnje iz sredstava državnog 
proračuna tj. iz Ministarstva vanjskih poslova. 

Od 23 projekta koja su i udruge koje su prijavile svoje 
projekte odabrano je 18, krajem 2014. godine. I ne bi tu bilo 
ništa spornoga da među jednima od njih nije i Documenta na 
čijem čelu je gospodin Zoran Pusić kao predsjednik Upravnog 
odbora Documenta-e. Naime, 248 992 kune su dodijeljene 
Documenta-i za program koji je izgradnja kapaciteta 
ukrajinskih udruga civilnog društva te za istraživanja o 
kršenju ljudskih prava. I to je sve u redu, sasvim u redu 
projekt, no međutim mediji su se raspisali o tome da postoji 
eklatantan sukob interesa između toga da je ministrica Vesna 
Pusić kao prva potpredsjednica Vlade dodijelila ta sredstva 
baš udruzi kojom upravlja njezin brat. S obzirom da je on 
predsjednik Upravnog odbora on odlučuje o tome tko će biti 
voditelj projekta, tko će biti voditelj udruge. To su njegove 
ovlasti koje pišu iz njihovog statuta. I tu je stvarno 
eklatantan primjer da se radi o sukobu interesa pa stoga sam 
mislio pitati nju ali evo vi ste predsjednik Vlade kome je ona 
također podređena pa možete nam odgovoriti što vi mislite o 
tome da li postoji sukob interesa ili ne? 

PREDSJEDNIK: 

Hvala lijepa. 



Odgovor na zastupničko pitanje, poštovani predsjednik Vlade 
Zoran Milanović. 

ZORAN MILANOVIĆ: 

Hvala, poštovani gospodine zastupnice mi to ne kažemo 
podređena nego suradnica. Ne znam iz kojeg .../Govornik se ne 
razumije./... dolazi taj rječnik, nije podređena, mi smo 
koalicijski partneri. A pitanje koje ste postavili je, svako 
pitanje je legitimno, ovo je legitimno, ja vam na njega ne 
mogu odgovoriti. 

Dakle, prvo što je bitno da to nije napravljeno u nikakvoj 
potaji, dakle to svi vide. Tema za raspravu svakako je. Vidim 
da neki klimaju glavom, obično to rade oni koji sami imaju 
takve situacije. Ali, pitanje je legitimno, inzistirajte na 
njemu, ja ću naravno preliminarno svoju suradnicu uzeti u 
zaštitu jer vjerujem da je jako dobro i da su jako dobro u 
mehanizmu donošenja odluka jednoj relativno poznatoj 
organizaciji procijenili ima li tu sukoba interesa. 
Pretpostavljam da ministrica vanjskih poslova tada djelujući u 
svojstvu ministrice, dakle čelnice resora, se izuzela iz tog 
postupka odlučivanja ali naravno mora biti spremna i siguran 
sam da je spremna odgovoriti na svako pitanje ove vrste koje 
ste postavili. To je kriterij koji treba vrijediti za svih 
odnosno prema svima. 

Evo, to je ono što vam zasada mogu reći. Hvala. 

PREDSJEDNIK: 

Hvala lijepa. 



Poštovani zastupnik Josip Đakić. 

JOSIP ĐAKIĆ: 

Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. 

Pa načelno može se reći da treba inzistirati na tome da se ne 
događaju ovakve situacije s obzirom da je ministrica vanjskih 
poslova nije se izuzela od toga jer je ona potpisnik ovoga 
akta o dodjeli i odluke o dodjeli sredstava, a ujedno je i 
imenovala Povjerenstvo za odabir onih koji su dali određene 
projekte. 

Znači, postoji stvarno sumnja, bez obzira koliko vi nju 
zaštitili nadam se da ćete biti u ovom pogledu pravedni pa 
tražiti određene sankcije da ako je pogriješila da se bar u 
najmanju ruku kaže evo povjerenstvo nije smjelo to dodijeliti 
udruzi na čijem čelu je moj brat s obzirom da postoji onda 
sumnja da se radi o sukobu interesa. 

Molim vas pismeni odgovor, pa vjerujem da će i Povjerenstvo o 
sukobu interesa raspraviti o tome i dati nam očitovanje. 
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Predmet: Zastupničko pitanje Josipa Đakića, u vezi s potporama organizacijama civilnog 

društva – odgovor Vlade 
 
 
  Zastupnik u Hrvatskome saboru Josip Đakić, postavio je, sukladno sa člancima 
132., 133., 134. i 135. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/2013), 
zastupničko pitanje u vezi s potporama organizacijama civilnog društva.  
   
  Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 
odgovor: 
 

  Javni natječaj za dodjelu financijske podrške organizacijama civilnog 
društva iz područja međunarodne razvojne suradnje objavljen je 13. listopada 2014. 
godine na mrežnim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih 
poslova: http://www.mvep.hr/hr/ministarstvo/natjecaji/arhiva-natjecaja/. Do isteka roka, na 
natječaj su pristigle 23 prijave. 

O pripremi i provedbi natječaja, odnosno o odabiru organizacija civilnog 
društva iz područja međunarodne razvojne suradnje kojima će biti dodijeljena financijska 
podrška predviđena Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2014. godinu odlučilo je 
Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja koje se sastojalo od 9 članova iz 
različitih organizacijskih jedinica i tijela državne uprave. Svi članovi stručnog povjerenstva 
ocijenili su projekte/programe prijavitelja koji su u svojim prijavama dostavili svu potrebnu 
dokumentaciju, te je sastavljena lista u kojoj je naveden broj bodova za svaku prijavu koje su 
potom rangirane prema broju ostvarenih bodova. Bodovanje je izvršeno na temelju 
evaluacijske tablice koja je usklađena sa standardima ocjenjivanja projekata koje koriste i 
druga državna tijela u provedbi natječaja za organizacije civilnog društva. 
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Odluka o dodjeli financijske podrške organizacijama civilnog društva u području 
međunarodne razvojne suradnje donesena je na temelju preporuke, odnosno samostalne ocjene 
projekata od strane članova stručnog povjerenstva. Odluka je objavljena na mrežnim stranicama 
Ministarstva vanjskih i europskih poslova: http://www.mvep.hr/files/file/2014/141212-
odluka.pdf. 

Također, ističe se da je natječajem bila predviđena i mogućnost žalbe na 
odluku o dodjeli financijskih sredstava, ali Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nije 
zaprimilo niti jednu žalbu a ni pismeni  prigovor na bilo što vezano za provedbu natječaja i 
odabir. 

 
 

  Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će 
prof. dr. sc. Vesna Pusić, prva potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i 
europskih poslova, Joško Klisović, zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova i Vesna 
Batistić Kos, pomoćnica ministrice vanjskih i europskih poslova. 
 
 
 
 
          PREDSJEDNIK 
 
 
             Zoran Milanović 
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