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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 i123/09, u daljem tekstu: Pravilnik), u 

predmetu dužnosnika Tihomira Marinkovića, općinskog načelnika Općine Bol, na svojoj 

14. sjednici, održanoj 20. svibnja 2010, donijelo je sljedeću 

 

 

 

 

ODLUKU 

 

Odbija se zahtjev za utvrđivanjem sukoba interesa dužnosniku Tihomiru Marinkoviću, 

općinskom načelniku Općine Bol, budući da u postupku donošenja Plana prostornog 

uređenja Općine Bol i u utvrđivanju visine cijene nekretnina, za koje je Općina  vodila 

postupak stjecanja, dužnosnik nije djelovao protivno odredbama čl. 6. Zakona 

(zabranjena djelovanja dužnosnika). 

 

 

 
Obrazloženje 

 

Postupak za odlučivanje o sukobu interesa pokrenut je na temelju prijedloga, podnesenog 9. 

veljače 2009.  

U prijedlogu se navodi kako je Općina Bol 29. rujna 2009. donijela odluku o pokretanju 

postupka stjecanja nekretnina na području Općine u svrhu izgradnje groblja. Među 

nekretninama, za koje je raspisan javni natječaj, a koje se nalaze na lokaciji na kojoj je 

predviđeno groblje, prema navodima prijave nalaze se i nekretnine u vlasništvu dužnosnika 

Marinkovića. 

U provedenom postupku Povjerenstvo je, sukladno odredbi čl. 39. st. 1. Pravilnika, utvrdilo 

sve činjenice koje su važne za odlučivanje o tome je li dužnosnik prekršio odredbe Zakona. 

U tu svrhu, Povjerenstvo je, u skladu s čl. 18. st. 6. Zakona,. pribavilo očitovanje dužnosnika, 

izvršilo uvid u „imovinsku karticu“ dužnosnika te pribavilo i izvršilo uvid u sljedeće isprave:  

prijedlog prostornog plana otoka Brača, izmjene i dopune, druga faza, 1996/1997, prijedlog 

PPU Općine Bol iz 2006, Prostorni plan uređenja Općine Bol (važeći) iz 2007. te suglasnosti i 

mišljenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstva 

kulture, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstva obrane te 

Hrvatskih voda Split, odluku o izradi Prostornog plana Općine Bol, zaključak o prethodnoj 

raspravi, izvješće o prethodnoj raspravi, objavu javne rasprave o prijedlogu Prostornog plana 



Općine, zapisnik o javnom izlaganju o prijedlogu Prostornog plana Općine, izvješće o javnoj 

raspravi, odluku o konačnom prijedlogu Prostornog plana Općine, odluku o stjecanju 

nekretnina (objavljenu u Službenom glasniku Općine Bol i zapisnik 19. sjednice Općinskog 

poglavarstva i procjene navedenih nekretnina, koju je obavila Porezna uprava Ispostava 

Supetar, od 11. travnja 2008. i 2. svibnja 2008. 

Također je pribavljeno posebno očitovanje dužnosnika o okolnostima u kojima akt o stjecanju 

nekretnina, klasa: 022-01/08-01, urbroj: 2104/08-02/01, nosi nadnevak 22. rujna 2008, a 

donesen je na temelju odluke Općinskog poglavarstva od 29. rujna 2008. 

Na temelju navedenih isprava utvrđeno je da je prostorno uređenje Općine provedeno 

sukladno propisima koji reguliraju dotično područje te da dužnosnikovo djelovanje tijekom 

navedenog postupka nema obilježja djelovanja, zabranjenih odredbom članka 6. Zakona. 

Također je utvrđeno da je cijena nekretnina, obuhvaćenih postupkom stjecanja od strane 

Općine procijenjena od strane Porezne uprave, sukladno članku 9. stavak 6. Zakona o porezu 

na promet nekretnina, („Narodne novine“, broj 69/97 i 153/02). 

U skladu s navedenim, Povjerenstvo je donijelo odluku sa sadržajem, kako je navedeno u 

dispozitivu ovog akta. 

 

 

 

 

 

                                                                      PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 
                                                                          Mate Kačan, dipl. iur., v.r. 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

       
 

 

 


