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                     Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: 
Povjerenstvo), sukladno odredbi čl. 17. st. 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u 
obnašanju javnih dužnosti (Narodne novine, broj 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08. i38/09, 
u daljem tekstu: Zakon) te čl. 41. st.1. toč. 2. Pravilnika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu 
interesa o unutarnjem ustroju i postupku (Narodne novine, broj 86/05 i 123/09, u daljem 
tekstu: Pravilnik), u predmetu dužnosnika Ivana Škaričića, zastupnika u Hrvatskom 
saboru i gradonačelnika Grada Omiša, na svojoj 12. sjednici, održanoj 25. ožujka 2010., 
donijelo je sljedeću 
 
 
                                                                 ODLUKU 
 
                     Odbija se  prijava sukoba interesa podnesena  protiv dužnosnika Ivana 
Škaričića, zastupnika u Hrvatskom saboru i gradonačelnika Grada Omiša. 
 

                                            Obrazloženje  

                     Postupak odlučivanja o sukobu interesa pokrenut je temeljem prijave sukoba 
interesa podnesene od g. Josipa Marušića 26. siječnja 2010. g. u kojoj se navodi da je g. 
Škaričić odobrio direktoru javne ustanove „Vodovod“ u Omišu, g. Tomasoviću da zaposli u tu 
istu javnu ustanovu svog sina. Podnositelj prijave postavio je upit je li je bio proveden 
natječaj za to radno mjesto sukladno zakonu i kako je moguće da je u čitavoj županiji  samo 
sin g. Tomasovića bio „stručan“ za to radno mjesto?  
 
                     Iz očitovanja zatraženog od g. Tomasovića i dokumentacije koju je isti priložio 
spisu predmeta vidljivo je da je Društvenim ugovorom o preoblikovanju javnog poduzeća 
„Vodovod“ Omiš i radi usklađivanja sa Zakonom o trgovačkim društvima od 27.12.1995.g. 
kao i odlukom Skupštine Društva od 18.12.2007.g. : „Vodovod“ Omiš  preoblikovan u 
trgovačko društvo - društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih 
djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje („Vodovod“ d.o.o. Omiš) na području jedinica lokalne 
samouprave Grada Omiša, Općine Dugi rat i Općine Šestanovac. Sukladno Društvenom 
ugovoru članske udjele u „Vodovodu“ d.o.o. Omiš ima Grad Omiš u dijelu 61% ukupne 
imovine, Općina Dugi rat 25%, a Općina Šestanovac 14%. Organi imenovanog društva su 
skupština, nadzorni odbor te uprava koja se sastoji od jednog člana- direktora društva (u 
predmetnom slučaju g. Tomasovića) kojeg odlukom imenuje i opoziva Skupština na mandat 
od 4 godine, a nadzorni odbor društva s njim sklapa ugovor o radu. 
 



                     Nadalje, iz spisa predmeta vidljivo je da gradonačelnik Grada Omiša, g. 
Škaričić, protiv kojega je pokrenut predmetni sukob interesa, nije imao nikakvog neposrednog 
utjecaja na imenovanje g. Tomasovića za direktora tj. jedinog člana uprave „Vodovoda“ d.o.o. 
Omiš, obzirom da u trenutku raspisivanja javnog natječaja i imenovanja g. Tomasovića za 
direktora, nije bio niti član nadzornog odbora, a niti skupštine koja imenuje direktora na 
mandat od 4. godine.   
 
                    Sukladno svemu navedenom proizlazi da dužnosnik Škaričić nije imao nikakav 
utjecaj na imenovanje g. Tomasovića na mjesto direktora „Vodovoda“ d.o.o. Omiš, a time ni 
sa zaposlenjem Tomasovićevog sina u isto društvo pa je u smislu čl. 39. st. 1, toč. 2. 
Pravilnika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o unutarnjem ustroju i postupku, 
Povjerenstvo utvrdilo kako g. Škaričić nije prekršio odredbe Zakona te je prijavu sukoba 
interesa valjalo odbiti.   
 
                    Nadalje, g. Tomasović nije dužnosnik u smislu Zakona slijedom čega 
Povjerenstvo nije nadležno za razmatranje zaposlenja njegovog sina u ustanovi u kojoj je isti 
direktor. 
 
                    U skladu s gore navedenim, Povjerenstvo je donijelo odluku kako je navedeno u 
izreci ovoga akta. 
 
 
                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 
 
                                                                               Mate Kačan, dipl. iur., v.r. 
 


