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                  Povjerenstvo za odlučivanje  
                          o sukobu interesa 

 

 

  

Republika Hrvatska, Ul. Kneza Mutimira 5, 10 000 Zagreb, Tel: ++385/1/5559 527, Fax: ++ 385/1/5559 407 

e-mail: info@sukobinteresa.hr, OIB   60383416394  

Broj: SI-25/13  

Zagreb, 22. svibnja 2013. g.  

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na 

temelju članka 39. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 

26/11., 12/12., 126/12. i 48/13 – pročišćeni tekst Zakona, u daljnjem tekstu ZSSI), u 

predmetu dužnosnika Antuna Vidakovića, gradonačelnika Grada Novske, na 15. 

sjednici, održanoj 22. svibnja 2013.g., donosi sljedeću  

 

ODLUKU 

 

I. Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa u odnosu na 

dužnosnika Antuna Vidakovića, gradonačelnika Grada Novske, zbog povrede 

članka 7., podstavaka f) i i) ZSSI-a. 

 

II. Poziva se dužnosnik Antun Vidaković da u roku od 15 dana od dana primitka 

ove odluke dostavi Povjerenstvu očitovanje na navode iz obrazloženja ove 

odluke, zajedno sa potrebnom dokumentacijom. 

 

 

Obrazloženje 

 

Povjerenstvo je dana 1. ožujka 2013. godine od grupe građana Grada Novske 

zaprimilo anonimnu prijavu o mogućem sukobu interesa dužnosnika Antuna Vidakovića, 

gradonačelnika Grada Novske. Prijava je evidentirana u knjizi ulazne pošte pod poslovnim 

brojem 711-U-122-01-SI-25/13, povodom koje je formiran predmet broj SI-25/13. 

 

Člankom 3. stavak 1. točka 43. ZSSI-a propisano je da su gradonačelnici dužnosnici u 

smislu navedenog zakona stoga je Antun Vidaković, kao gradonačelnik Grada Novske, dužan 

postupati sukladno odredbama navedenog zakona. 

 

Člankom 39. stavak 1. ZSSI-a propisano je da Povjerenstvo može pokrenuti postupak 

iz svoje nadležnosti na temelju svoje odluke, povodom vjerodostojne, osnovane i neanonimne 

prijave ili u slučaju kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa dužnosnika.  

 

U predmetnoj prijavi se u bitnom navodi da je Antun Vidaković, kao gradonačelnik 

Grada Novske, imenovao niz osoba koje su u rodbinskoj ili tazbinskoj vezi s njim te se 
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Povjerenstvu predlaže pokretanje postupka utvrđivanja nepravilnosti ili mogućeg sukoba 

interesa dužnosnika Antuna Vidakovića. U prijavi se kao sporna imenovanja navode:  

 

- imenovanje Ljerke Vidaković, gradonačelnikove supruge, ravnateljicom Dječjeg vrtića 

Radost Novska, koja prema navodima iz prijave u trenutku zapošljavanja ispunjavala uvjete 

za navedeno radno mjesto; imenovanje Darije Jež, gradonačelnikove nećakinje, 

ravnateljicom Gradske knjižnice i čitaonice Ante Jagar u Gradu Novska, koja prema 

navodima iz prijave također u trenutku zapošljavanja nije ispunjavala uvjete za navedeno  

radno mjesto; imenovanje Ivke Nikolić - Jež, supruge gradonačelnikovog nećaka, 

voditeljicom Odjela za katastar nekretnina Novska; imenovanje Sonje Vidaković, supruge od 

drugog gradonačelnikovog nećaka, na radno mjesto referentice; imenovanje Melanije 

Milović, snahe od gradonačelnikove sestrične, direktoricom trgovačkog društva Radio postaja 

Novska  d.o.o.; imenovanje Karoline Šimičić, kćeri gradonačelnikova bratića, na radno 

mjesto stručne suradnice za imovinsko-pravne poslove u Upravnom odjelu za društvene 

djelatnosti i imovinsko pravne poslove Grada Novske; imenovanje Maria Čelana, rođaka 

gradonačelnikove supruge, ravnateljem Pučkog otvorenog učilišta; imenovanje članova 

mladeži HDZ-a na osam novo otvorenih radnih mjesta u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ante 

Jagar.  

 

Člankom 4. stavkom 2. i stavkom 5. ZSSI-a propisano je da se povezanim osobama u 

smislu navedenog zakona smatraju članovi obitelji, u koje se ubrajaju bračni ili izvanbračni 

drug dužnosnika, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre dužnosnika te 

posvojitelj, odnosno posvojenik dužnosnika, te  ostale osobe koje se prema drugim osnovama 

i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s dužnosnikom. 

 

Člankom 5. stavkom 3. ZSSI-a propisano je da dužnosnici ne smiju koristiti javnu 

dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana te da dužnosnici ne 

smiju biti ni u kakvom odnosu ovisnosti prema osobama koje bi mogle utjecati na njihovu 

objektivnost. 

 

U članku 7. stavak 1 podstavak f) propisano je da je dužnosnicima zabranjeno 

obećavati zaposlenje ili neko drugo pravo u zamjenu za dar ili obećanje dara, dok je u 

podstavku i) dužnosniku zabranjeno na koji drugi način koristiti položaj dužnosnika 

utjecanjam na odluku zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti kako bi postigli osobni probitak 

ili probitak povezane osobe, neku povlasticu ili pravo, sklopiti pravni posao ili na drugi način 

interesno pogodovati sebi ili drugoj povezanoj osobi. 

 

Na temelju navoda iz predmetne prijave Povjerenstvo je izvršilo provjere na temelju 

kojih je steklo vlastita saznanja o mogućem sukobu interesa dužnosnika Antuna Vidakovića 

na temelju kojih je donijelo odluku o pokretanju postupka radi utvrđivanja sukoba interesa. 
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Uvidom u službene internetske stranice Grada Novske (www.novska.hr) utvrđeno je 

da je Grad Novska osnivač Dječjeg vrtića Radost Novska, Gradske knjižnice i čitaonice Ante 

Jagar, Pučkog otvorenog učilišta te trgovačkog društva Radio postaja Novska d.o.o. 

 

Uvidom u sudski registar Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske Povjerenstvo je 

utvrdilo da je u registar pod MBS: 120008251 upisan Dječji vrtić Radost Novska, OIB: 

65737381445, pravnog oblika ustanove. Kao osoba ovlaštena za zastupanje upisana je Ljerka 

Vidaković, ravnateljica. U podacima dostupnim na službenoj Internet stranici Gradske 

knjižnice i čitaonice Ante Jagar (www.knjiznica-novska.hr) objavljeno je da je ravnateljica 

navedene knjižnice Darija Jež. Iz podataka sudskog registra Ministarstva pravosuđa 

Povjerenstvo je utvrdilo da dužnost ravnatelja ustanove Gradska knjižnica i čitaonica Ante 

Jagar, obnaša Darija Jež. Provjerom je utvrđeno, također uvidom u podatke objavljene na 

službenoj Internetj stranici Državne geodetske uprave (www.dgu.hr) da dužnost voditeljice 

Odjela za katastar nekretnina u Novskoj , obnaša Ivka Nikolić Jež, dipl.ing.geod. Uvidom u 

sudski registar Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske Povjerenstvo je utvrdilo da je u 

registar pod MBS: 080047995 upisano društvo RADIO POSTAJA NOVSKA d.o.o., OIB: 

29704936502, u kojem funkciju direktora obnaša Melanija Milović. Isto podatak objavljen je 

i na službenoj Internet stranici Radio postaje Novska (www.radionovska.hr). Povjerenstvo 

ističe da je u sudskom registru kao član nadzornog odbora trgovačkog društva RADIO 

POSTAJA NOVSKA d.o.o. upisan Mario Čelan. Ista osoba upisana i kao osoba ovlaštena za 

zastupanje, odnosno  ravnatelj ustanove PUČKO OTVORENO UČILIŠTE NOVSKA, OIB: 

87624359246, upisane u registar pod MBS: 080417443.  

 

Povjerenstvo je dana 8. svibnja 2013. zaprimilo očitovanje od PUČKOG 

OTVORENOG UČILIŠTA NOVSKA u kome se navodi kako upravno vijeće navedene 

ustanove ima tri člana, od kojih se kao jedan od članova navodi Antun Vidaković. 

 

Uvidom u službene internetske stranice Grada Novske utvrđeno je da je Karolina 

Šimičić, dipl.iur., zaposlena kao stručna suradnica za imovinsko-pravne poslove u Upravnom 

odjelu za društvene djelatnosti i imovinsko pravne poslove Grada Novske.  

 

 Dužnosnik Antun Vidaković je Povjerenstvu dostavio izvješće o imovinskom stanju 

povodom početka i kraja mandata na dužnost gradonačelnika Grada Novske, koje je u 

Povjerenstvu zaprimljeno dana 6. srpnja 2009. godine, pod brojem: U-714-PSI-PD/09. U 

izvješću se navodi da dužnosnik dužnost gradonačelnika obavlja profesionalno. Dužnosnik 

također navodi kako uz navedenu dužnost obnaša i funkciju predsjednika skupštine 

trgovačkog društva NOVOKOM d.o.o. te predsjednika upravnog vijeća ustanove PUČKO 

OTVORENO UČILIŠTE NOVSKA. U istom se navodi i da dužnost gradonačelnika Grada 

Novske obnaša od 1998. godine. 

 

 Povjerenstvo je utvrdilo da je trgovačko društvo Novkom d.o.o., jedan od osnivača / 

članova trgovačkog društva Radio postaja Novska d.o.o. 

http://www.novska.hr/
http://www.knjiznica-novska.hr/
http://www.dgu.hr/
http://www.radionovska.hr/
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 U izvješću o imovinskom stanju dužnosnika Antuna Vidaković navodeni su i podaci 

koji se odnose na bračnog druga dužnosnika, na temelju kojih Povjerenstvo utvrđuje da je 

Ljerka Vidaković, supruga Antuna Vidakovića. U dopuni izvješća, koje je zaprimljeno u 

Povjerenstvu dana 06. svibnja 2011. godine, pod brojem: 711-U-585-01-PD/11, dužnosnik 

Antun Vidaković navodi da uz dužnost gradonačelnika obnaša i funkciju predsjednika 

skupštine društva RADIO POSTAJA NOVSKA d.o.o. i to od 2005. godine. Dužnosnik 

također navodi da je funkciju predsjednika upravnog vijeća u PUČKOM OTVORENOM 

UČILIŠTU NOVSKA prestao obnašati dana  24. veljače 2010. godine, a dužnost predsjenika 

nadzornog odbora trgovačkog društva NOVOKOM d.o.o. dana 23. rujna 2010. godine.  

 

Iz gore utvrđenih činjenica Povjerenstvo je zaključilo kako postoje okolnosti koje 

upućuju na mogući sukob interesa dužnosnika Antuna Vidakovića u obnašanju javne dužnosti 

gradonačelnika Grada Novske. Slijedom navedenog, Povjerenstvo je na temelju vlastitih 

saznanja koja proizlaze iz gore navedenih provjera odlučilo pokrenuti postupak za odlučivanje 

o sukobu interesa u odnosu na dužnosnika Antuna Vidakovića, gradonačelnika Grada Novske.  

 

U postupku pred Povjerenstvom potrebno je utvrditi da li su imenovanja osoba koja se 

navode u ovom obrazloženju, posljedica nekog od zabranjenih djelovanja dužnosnika Antuna 

Vidakovića u smislu odredbi članka 7. ZSSI-a, odnosno, u postupku pred Povjerenstvom 

potrebno je utvrditi je li dužnosnik Antun Vidaković koristio obnašanje dužnosti 

gradonačelnika Grada Novske za probitak osoba koje su s njim povezane. U tu svrhu zatražit 

će se očitovanje relevantnih pravnih osoba, kao i dokumentacija koja svjedoči o tome na koji 

način su u ovom obrazloženju navedene osobe imenovane na predmetna radna mjesta i javne 

dužnosti, je li prethodno bio objavljen i zakonito proveden javni natječaj, jesu li osobe 

ispunjavale sve tražene uvjete za radna mjesta na koja su imenovana te je li na njihov odabir 

na izravan ili neizravan način, utjecao dužnosnik Antun Vidaković. Nadalje, u postupku je 

potrebno utvrditi je li u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ante Jagar u razdoblju u kojem Antun 

Vidaković obnaša dužnost gradonačelnika zaposleno 8 novih djelatnika, kada su otvorena 

njihova radna mjesta i je li postojala potreba za zapošljavanjem tih djelatnika te je li proveden 

natječaj i jesu li osobe ispunjavale sve tražene uvjete za predmetna radna mjesta.  Ovi podaci 

zatražit će se od Gradske knjižnice i čitaonice Ante Jagar. 

 

Na temelju članka 39. stavka 3. ZSSI-a traži se od dužnosnika Antuna Vidakovića da 

se u pisanom obliku očituje o razlozima pokretanja ovog postupka i navodima iz ovog 

obrazloženja te da svoje očitovanje dostavi Povjerenstvu u roku od 15 dana od dana primitka 

odluke i zahtjeva iz toč. II njezine izreke.  

  

Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ove odluke. 

 

                                                                                    PREDSJEDNICA POVJERENSTVA                                                      

                                      Dalija Orešković, dipl. iur. 


