
 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 

n/r gđe Dalije Orešković 

Ulica kneza Mutimira 5 

10000 Zagreb 

 

 

Prijava privatnog i javnog sukoba interesa kod dužnosnika prof. 

dr. sc. Milorada Pupovca u obnašanju dužnosti 

 

Dužnosnik na kojeg se odnosi prijava sukoba interesa: 

saborski zastupnik, prof. dr. sc. Milorad Pupovac 

 

Sadržaj prijave: 

Savjet za nacionalne manjine je na sjednici održanoj 5. 5. 2016. donio Odluku o rasporedu 

sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu (NN br. 26/16), 

na temelju čl. 35. stavka 4. i čl. 36. stavka 11. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina 

(NN, br. 155/02 i 80/10), kojom je dodijelio Srpskom narodnom vijeću 3.590.000,00 kuna. S 

obzirom da je g. Milorad Pupovac bio u istom tijelu koje je dodjeljivalo financijska sredstva i u 

tijelu koje je financijska sredstva primilo, on se nalazi u sukobu interesa. G. Pupovac je također u 

sukobu interesa kao član Savjeta za nacionalne manjine (dalje: Savjet) i kao član saborskog 

Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (dalje: Odbor). Savjet Odboru dostavlja 

Godišnje izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske, što 

znači da g. Pupovac kao član nadležnog tijela (Odbora) odlučuje o usvajanju Izvješća koje 

podnijelo tijelo kojeg je on član (Savjet), a odnosi se na trošenje sredstava dodijeljenih  tijelu 

kojeg je on predsjednik (Srpskom narodnom vijeću), čime je g. Pupovac u sukobu interesa.  

 

 



 

Dokazi:  

 Internetska stranica saborskog  Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, iz 

koje je vidljivo da je saborski zastupnik prof. dr. sc. Milorad Pupovc član toga Odbora: 

http://www.sabor.hr/odbor-za-ljudska-prava-i-prava-nacionalnih-man-9 

 Internetska stranica Srpskog narodnog vijeća, iz koje je vidljivo da je prof. dr. sc. Milordad 

Pupovac predsjednik toga tijela: http://snv.hr/o-vijecu/struktura-vijeca 

 Internetska stranica Savjeta za nacionalne manjine, iz koje je vidljivo da je g. Pupovac 

član Savjet za nacionalne manjine 2017.g.: http://www.savjet.nacionalne-

manjine.info/clanovi.php 

 

Dokazi u privitku: 

 Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske za 

2016. Godinu 

 Izvještaj o zloupotrebi proračunskog novca namijenjenog srpskoj nacionalnoj manjini 

 

S poštovanjem, 

  

Željka Markić, dr.med. 
predsjednica Udruge U ime obitelji 
 


