
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj: I-32-PSI-SI-37-09/10 
 
Zagreb, 24. veljače 2010. 
 
 
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. i 38/09, 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 Nediljka Dominikovića, općinskog načelnika Općine Pojezerje,  
na svojoj 11. sjednici, održanoj 17. veljače 2010. donijelo je sljedeću 
 
 
 

ODLUKU 

 

Odbija se prijava sukoba interesa protiv dužnosnika Nediljka Dominikovića, općinskog 

načelnika Općine Pojezerje, budući da nije prekršio odredbe Zakona. 

 
Obrazloženje 

 
 

Postupak za odlučivanje o sukobu interesa pokrenut je na temelju anonimnog prijedloga, 
podnesenog 20. kolovoza 2009. 
Prema navodima prijave, dužnosnik je razbio zidove prizemne prostorije u zgradi Općine i 
izvršio prenamjenu prostora na način da u njemu radi njegova supruga (koja je inače babica) 
kao odgajateljica, bez provedenog natječaja; nadalje, navedeni vrtić je od Dubrovačko-
neretvanske županije dobio dozvolu za rad na određeno vrijeme, a dužnosnikova supruga 
navodno i dalje radi, na način da vrtić pohađaju djeca s dužnosnikom povezanih osoba; 
dužnosnik navodno sklapa štetne ugovore o javnoj nabavi s izvođačima, koji su s 
dužnosnikom povezane osobe; navodno unaprijed plaća izradu elaborata; navodno koristi 
službeno vozilo općine za vlastite privatne svrhe i privatne svrhe povezanih osoba; u Općini 
je navodno zaposlio službenog vozača, koji međutim uopće ne obavlja taj posao, već je 
zaposlen drugdje; navodno u osnivanju poslovne zone sam provodi imenovanja; sjednice 
Općinskog vijeća su navodno odlukom dužnosnika često zatvorene za javnost; navodno plaća 
nadzore nad radovima, koji su izvedeni u jednom danu, a vrijede do milijun kuna. 
 
 
 



U provedenom postupku Povjerenstvo je, sukladno čl. 39. st. 1. Pravilnika utvrdilo sve 
činjenice, važne za odlučivanje o tome je li dužnosnik prekršio odredbe Zakona te u tu svrhu 
ocijenilo sljedeće dokaze: očitovanje dužnosnika na prijavu, od 8. siječnja 2010. i 20. siječnja 
2010, izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Dubrovnik, o obavljenoj reviziji 
financijskih izvještaja i poslovanja Općine Pojezerje za 2008. godinu, klasa: 041-01/09-01/13, 
urbroj: 613-21-09-7, od 6. srpnja 2009, diplomu o stečenoj stručnoj spremi šestog (VI/1) 
stupnja Anite Luke Dominiković Sveučilišta u Mostaru, Pedagoškog fakulteta u Mostaru, broj 
4694, od 10. prosinca 1999. i rješenje o nostrifikaciji Sveučilišta u Zagrebu, Učiteljske 
akademije, urbroj: 02-10/56-2-2000, od 29. ožujka 2000. 
Na temelju gore navedenih dokaza utvrđeno je da na zgradi Općine nisu vršeni u prijavi 
navedeni građevinski zahvati, da supruga je dužnosnika 1999. stekla stručni naziv nastavnika 
predškolskog odgoja, da je diploma nostrificirana 2000. godine, da supruga dužnosnika radi 
kao odgajateljica u OŠ Otrići-Dubrave, da Općina na svome području nema vrtić, već odjel 
predškolskog odgoja pri navedenoj školi, koji pohađa petnaestero djece s područja cijele 
Općine, da prema raspoloživim dokazima u postupcima javne nabave, u kojima je naručitelj 
bila Općina, nisu prekršene odredbe Zakona, da je općinsko vozilo stečeno na osnovi 
darovnog ugovora, sklopljenog između Općine i Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva 
i vodnog gospodarstva te da je tim ugovorom riješen i status vozača, koji taj posao obavlja 
tijekom jedanaest mjeseci o trošku Ministarstva, da ne postoje dokazi o korištenju navedenog 
vozila u privatne svrhe, da ne postoje dokazi o kršenju odredaba propisa o financijskom 
poslovanju Općine u odnosima s Poslovnom zonom, da ne postoje dokazi o tome da su 
odlukom dužnosnika sjednice Općinskog vijeća zatvorene za javnost, kao ni dokazi za 
preostale navode u prijavi. 
Prema gore navedenom, Povjerenstvo je donijelo odluku sa sadržajem, kako je navedeno u 
izreci ovoga akta. 
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