
 
PRIJEDLOG  

 
 

Na temelju odredbe članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske 
(„Narodne novine“, broj 150/11 i 119/14), u vezi s točkom VII.a Odluke o osnivanju 
Povjerenstva za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova („Narodne 
novine“, broj 69/12 i 9/14) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
_______________ 2016. godine donijela 
 
 

ZAKLJUČAK 
 
 

Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva za poticanje alternativnog i izvansudskog 
rješavanja sporova za 2015. godinu, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo 
Ministarstvo pravosuđa aktom, KLASA: 700-01/16-02/1, URBROJ: 514-04-02-01-16-02 od 
11. veljače 2016. godine. 
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I. Uvod 

 

Povjerenstvo za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo) osnovano je Odlukom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Povjerenstva za 

poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u 

kojima je jedna od stranaka u sporu Republika Hrvatska od 20. lipnja 2012. godine („Narodne 

novine“, broj 69/2012), koja odluka je izmijenjena i dopunjena Odlukom Vlade Republike 

Hrvatske o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju povjerenstva za poticanje 

alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je 

jedna od stranaka u sporu Republika Hrvatska od 23. siječnja 2014. godine („Narodne 

novine“, broj 9/2014). 

 

Zadaća Povjerenstva je razmatranje predmeta u kojima je jedna od stranaka u sporu Republika 

Hrvatska, kao i predmeta u kojima je jedna od stranka u sporu pravna osoba čiji je jedini 

osnivač ili član Republika Hrvatska, odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu, te davanje 

preporuka odnosno prijedloga o načinu rješavanja pojedinog spora.  

 

Povjerenstvo se sastoji od tri člana, a sastav Povjerenstva mijenja se u ovisnosti o tomu tko je 

jedna od stranaka u sporu. 

 

Kada je jedna od stranaka u sporu Republika Hrvatska, članovi Povjerenstva su predstavnik 

Ministarstva pravosuđa, kao stalni član, predstavnik Ministarstva financija, kao stalni član i 

predstavnik tijela državne uprave iz čijeg djelokruga rada je nastao sporni odnos, kao 

promjenjivi član.  

 

Kada je jedna od stranaka u sporu pravna osoba čiji je jedini osnivač ili član Republika 

Hrvatska odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu, članovi Povjerenstva su predstavnik 

Ministarstva pravosuđa kao stalni član, predstavnik pravne osobe čiji je jedini osnivač ili član 

Republika Hrvatska odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu, kao promjenjivi član i 

predstavnik tijela državne uprave ili pravne osobe s javnim ovlastima koje su osnovane 

posebnim zakonima u čijem su djelokrugu poslovi koji se odnose na djelatnost pravne osobe 

jedini osnivač ili član odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu Republika Hrvatska koja je 

stranka u sporu, kao promjenjivi član. 



 
 

 

Administrativne i stručne poslove za rad Povjerenstva obavlja Ministarstvo pravosuđa.  

 

Na temelju odredbe točke VII.a Odluke o osnivanju Povjerenstva za poticanje alternativnog i 

izvansudskog rješavanja sporova ministar pravosuđa dužan je podnijeti Vladi Republike 

Hrvatske godišnje izvješće o radu Povjerenstva, i to najkasnije do 31. siječnja za prethodnu 

godinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

II. Pravni okvir 

 

Pravni okvir rada Povjerenstva za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova 

čine: 

1. Odluka o mjerama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u 

građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu Republika 

Hrvatska („Narodne novine“, broj 69/2012). 

2. Odluka o osnivanju Povjerenstva za poticanje alternativnog i izvansudskog 

rješavanja sporova („Narodne novine“, broj 69/2012 i 9/2014).  

3. Odluka o preporukama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja 

sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu 

pravna osoba čiji je jedini osnivač ili član odnosno imatelj udjela u pretežitom 

dijelu Republika Hrvatska („Narodne novine“, broj 69/2012 i 9/2014). 



 
 

III. Rad Povjerenstva za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u 

2015. godini 

 

a) Članovi Povjerenstva 

 

Povjerenstvo se sastoji od tri člana i to: po jedan predstavnik Ministarstva pravosuđa i 

Ministarstva financija, koji su stalni članovi, te jedan predstavnik tijela državne uprave iz 

čijeg djelokruga rada je nastao sporni odnos, koji je promjenjivi član.  

 

Stalni članovi Povjerenstva su: (i) za Ministarstvo pravosuđa – gospođa Renata Duka, koja je 

ujedno i predsjednica Povjerenstva; (ii) za Ministarstvo financija – gospodin Davorin Kajfeš. 

 

Središnja tijela državne uprave dostavila su sljedeće podatke o imenovanju članova 

Povjerenstva i njihovih zamjenika:  

1. Ministarstvo financija 
Davorin Kajfeš – član 

Branka Grabovac – zamjenica 

2. Ministarstvo branitelja  
Tomo Bogović – član 

Ines Milun – zamjenica 

3. Ministarstvo gospodarstva  
Štefica Knezović – članica 

Gordana Carević – zamjenica 

Martina Horvatić – zamjenica 

Domagoj Jelić – zamjenik 

Boris Makšijan – zamjenik 

Marijana Maikić – zamjenica 

Karim Stanojević – zamjenica 

4. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 
Biserka Matoš – članica 

Marijana Barakrić – zamjenica  



 
 

Milan Lončar – zamjenik 

Roberta Perić Ledenik – zamjenica 

5. Ministarstvo kulture 
mr.sc. Tomislav Jelić – član 

Melita Holetić – zamjenica 

Martina Jurišić – zamjenica 

6. Ministarstvo obrane 
Katarina Mlinarić – članica 

Željko Tomašević – zamjenik 

7. Ministarstvo poduzetništva i obrta  
Dragan Ćupić- određen samo kao kontakt osoba 

8. Ministarstvo poljoprivrede 
Niko Čubela – zamjenik 

Sunčica Marini – zamjenica 

Juraj Orenda – zamjenik 

Ante Vuković – zamjenik 

9. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 
Milutin Ostoić – član 

Melita Gošta – zamjenica 

Sara Jakupis – zamjenica 

Ante Nevešćanin – zamjenik 

Antonija Perković – zamjenica 

Siniša Prnjak – zamjenik 

10. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 
Vesna Tudek Barberić - određena samo kao kontakt osoba  

11. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije  
Draško Pokrovac – član 

Kristina Balunović – zamjenica 

Senka Božičević – zamjenica 

Ivanka Ivanić – zamjenica 



 
 

Marina Tepić – zamjenica 

12. Ministarstvo socijalne politike i mladih  
Jasenka Hanže-Hanzlin – članica 

Ružica Jerkić – zamjenica 

Sunčica Lončar – zamjenica 

13. Ministarstvo turizma 
Robert Pendea – član 

Božica Lapić – zamjenica 

14. Ministarstvo unutarnjih poslova  
Katica Matijević – članica 

Ankica Majić – zamjenica 

Ružica Papić – zamjenica 

15. Ministarstvo uprave  
- ovo Ministarstvo nije dostavilo Odluke o imenovanju člana Povjerenstva niti 
zamjenika člana    

16. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 
 Ivan Mirković  – član 

Vesna Vid – zamjenica 

17. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 
Dragan Ćupić - određen samo kao kontakt osoba 

18. Ministarstvo zdravlja 
Tomislav Stockinger – član  

Hrvoje Tomljenović – zamjenik člana 

19. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Sonja Račić – članica 

Lidija Derdić – zamjenica 

Daliborka Rezo – zamjenica  

20. Državni ured za središnju javnu nabavu 
Ines Pavličić – članica 

Josipa Čobanov – zamjenica 

 



 
 

b) Prijedlozi za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova 

 

U razdoblju od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. zaprimljen je: 

- prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, u predmetu Hrvatske 

autoceste d.o.o. c/a Kamen Ingrad d.d. u stečaju (nakon zaprimljenih očitovanja 

zakazana je sjednica Povjerenstva za 18. veljače 2016.), 

- prijedlog Odvjetničkog društva Višić i partneri j.t.d. za stranku Hotel Borovnik d.o.o. 

c/a Republika Hrvatska, u predmetu predaje u posjed i naknade štete (iz očitovanja 

Državnog odvjetništva Republike Hrvatske proizlazi da je stranka izgubila spor s 

Republikom Hrvatskom, a koji postupak nije pravomoćno dovršen prema podacima u 

predmetu), 

- prijedlog Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u predmetu 

Siemens d.d. c/a Republika Hrvatska (nakon zaprimljenih očitovanja zakazana je 

sjednica Povjerenstva za 18. veljače 2016.), 

- prijedlog Grada Splita, u predmetu spora nastalog u realizaciji Ugovora o JPP za 

izgradnju sportsko-poslovnog kompleksa Lora u Splitu, između banka kreditora, 

društva posebne namjene Sportski grad TPD d.o.o. Split u stečaju i Grada Splita  

(čekaju se očitovanja nadležnih tijela od listopada 2015.), 

- prijedlog Hrvatske autoceste d.o.o., u predmetu Hrvatske autoceste d.o.o. c/a Silvije 

Penava vlasnika ugostiteljskog obrta „Ježevo“ (čekaju se očitovanja nadležnih tijela). 

 

 

c) Sjednice Povjerenstva 

 

U razdoblju od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. održane su dvije sjednice Povjerenstva. 

 

Povjerenstvo je na navedenim sjednicama razmatralo dva spora predloženih od ovlaštenih 

predlagatelja s ciljem njihovog mirnog rješenja. Ukupna vrijednost predmeta sporova 

razmatranih na Povjerenstvu tijekom 2015. godine iznosi približno 2.000.000,00 kn, uz 

napomenu kako je stvarna visina iznosa u pogledu kojih se vode navedeni sporovi znatno viša 

obzirom na to da u gornji iznos nisu uključene kamate ni troškovi postupka. 

 

 

 



 
 

d) Odluke Povjerenstva  

 

Odluke Povjerenstva u razmatranim predmetima poredane su prema abecednom redu tijela 

državne uprave koje je predložilo razmatranje spora Povjerenstvu, u sljedećim tablicama: 

 
1. Pregled predmeta razmatranih po prijedlogu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova 

Europske unije 

Predmet Vrijednost predmeta spora Odluka Povjerenstva 

Hrvatski Crveni križ c/a Republika 
Hrvatska 

2.000.000,00 kn (bez kamata koje 
iznose oko 300.000,00 kn)  

Predmet je razmatran na 2. sjednici 
Povjerenstva te je donesena 
sljedeća odluka:  

Predlaže se Vladi Republike 
Hrvatske da nadležnom državnom 
odvjetništvu da uputu za  sklapanje 
nagodbe radi rješavanja spora 
oznake P-701/2013 Općinskog 
suda u Osijeku, koji se vodi između 
udruge Hrvatski Crveni Križ, 
Gradsko društvo Crvenog Križa 
Osijek, kao tužitelja, protiv 
Republike Hrvatske, Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova 
Europske unije, kao tuženika, radi 
isplate 2.000,000,00 kn, koji se 
spor sada vodi pred Trgovačkom 
sudom  u Zagrebu, na način da: 

- Ministarstvo regionalnoga 
razvoja i fondova Europske unije 
plati 2.000.000,00 kn (slovima: 
dvamilijunakuna) udruzi Hrvatski 
Crveni Križ, Gradsko društvo 
Crvenog Križa Osijek, u 10 (deset) 
jednakih obroka uvećano za iznos 
kamata prema bankovnom 
izračunu, ali ne više od 300.000,00 
kn (slovima: tristotinetisućakuna) 
ukupno. 

- udruga Hrvatski Crveni 
Križ, Gradsko društvo Crvenog 
Križa Osijek se odriče tužbenog 
zahtjeva i bilo kakvog potraživanja 
s osnova  Ugovora o sufinanciranju 
broj 03/F-P-2042/11-14 od 3. 
listopada 2011. 

- svaka stranka snosi svoj 
trošak sudskog postupka. 



 
 

 

2. Pregled predmeta razmatranih po prijedlogu Hrvatske Dominikanske provincije 

Navještenja Blažene Djevice Marije, Zagreb 

Predmet Vrijednost predmeta spora Odluka Povjerenstva 

Hrvatska Dominikanska provincija 
c/a Republika Hrvatska i Općina Bol 

Nije procijenjeno Predmet je razmatran na 1. sjednici 
Povjerenstva te je doneseno 
sljedeće mišljenje: 

da rješavanje spora između 
Hrvatske Dominikanske provincije, 
kao tužitelja i Republike Hrvatske 
te Općine Bol, kao tuženika, radi 
utvrđenja ništetnim ugovora od 2. 
prosinca 1963., kojim je tužitelj 
prodao svoje nekretnine, u odnosu 
na podneseni prijedlog za 
izvansudsko rješenje imovinskih 
odnosa nije u nadležnosti ovog 
Povjerenstva. Pitanje oduzete 
imovine pravnim osobama 
Katoličke crkve, kao i iznalaženje 
zamjenskih objekata koji se ne 
mogu vratiti u naravi, nakon što se 
prethodno pravomoćno utvrdi 
pravo ovdje predlagatelja, u 
nadležnosti je Mješovitog 
povjerenstva na temeljem 
međunarodnog ugovora između 
Svete Stolice i Republike Hrvatske 
o gospodarskim pitanjima. U 
odnosu na tekući sudski spor 
nadležno državno odvjetništvo 
postupati će u skladu sa Zakonom. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV. Zaključak 

 

Tijekom 2015. godine znatno je smanjen broj prijedloga dostavljenih Povjerenstvu na 

razmatranje, a potrebna očitovanja su izostala ili su stizala s zakašnjenjem, što je onemogućilo 

učinkovit rad Povjerenstva.  

 

Zadužena tijela nisu dostavila očitovanja o poduzetim mjerama u predmetima u kojima je 

Povjerenstvo na prijašnjim sjednicama dalo preporuke koje mjere treba poduzeti kako bi se 

dobilo najpovoljnije moguće rješenje spora za Republiku Hrvatsku, slijedom čega je potrebno 

dodatno unaprijediti komunikaciju radi učinkovitijeg i aktivnijeg rada Povjerenstva odnosno 

aktivnog promoviranja mirnog rješavanja sporova u predmetima koje je Povjerenstvo 

nadležno razmatrati. 
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