
 

 

 

Broj: 711-I-189-01-M-43/11 

Zagreb, 11. srpnja 2011. 

                   Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu; 

Povjerenstvo), sukladno odredbi čl. 6. st.2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne 

novine“, broj 26/11, u daljem tekstu: Zakon) te čl. 27. st. 1. i 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 Antuna Vidakovića, gradonačelnika 

Grada Novske,  na svojoj 26. sjednici, održanoj 07. srpnja 2011.g., donijelo je sljedeće:  

 

                                                             MIŠLJENJE  

1. Tvrtka Vilicus d.o.o. u vlasništvu Darka Vidakovića, gradonačelnikovog brata, 

može obavljati poslove rekonstrukcije sanitarnog čvora na Dječjem vrtiću 

Radost u Novskoj ukoliko je cjelokupni postupak javnog natječaja proveden 

sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi te ukoliko je iz čitavog postupka 

provedbe javnog natječaja i odabira najpovoljnije ponude bio izuzet 

gradonačelnik Grada Novske Antun Vidaković .  

2. Javni natječaj za rekonstrukciju raspisao je Dječji vrtić Radost, a ne 

gradonačelnik Vidaković u ime Grada Novske, a Darko Vidaković, vlasnik tvrtke 

Vilicus d.o.o. i Ljerka Vidaković, ravnateljica Dječjeg vrtića Radost koji su 

međusobno sklopili predmeti ugovor za rekonstrukciju dječjeg vrtića nisu 

dužnosnici u smislu Zakona pa Povjerenstvo u tom dijelu nije nadležno dati 

obrazloženo mišljenje. 

                                                            Obrazloženje 

                  Postupak za davanje mišljenja pokrenut je temeljem zahtjeva Antuna Vidakovića, 

gradonačelnika Grada Novske od 09. svibnja 2011.g. U zahtjevu dužnosnik navodi da je Grad 

Novska osnivač ustanove Dječji vrtić „Radost “ Novska, čija je djelatnost kao i rekonstrukcija 

u cijelosti financirana iz proračuna Grada Novske. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi Dječji 

vrtić raspisao je javni natječaj za rekonstrukciju sanitarnog čvora čija je planirana vrijednost 

radova s PDV-om  utvrĎena u iznosu od 250.000,00 kuna. Na raspisani natječaj u utvrĎenom 

roku svoje ponude podnijela su 3 natjecatelja, od kojih je jedan trgovačko društvo VILICUS 

d.o.o.iz Zagreba u suvlasništvu 50% Dragutina Vidakovića, gradonačelnikova brata. Procjena 

VILICUS-a d.o.o. za rekonstrukciju sanitarnog čvora, nakon ocjene i usporedbe s ostalima 

utvrĎena je kao najpovoljnija ponuda i iznosi 149.687,12 kuna. Dužnost ravnatelja Dječjeg 

vrtića Radost Novska obnaša Ljerka Vidaković, supruga gradonačelnika Grada Novske 

Antuna Vidakovića. Obzirom na navedeno činjenično stanje, Zakon o sprječavanju sukoba 

interesa i postupak javne nabave dužnosnik traži mišljenje Povjerenstva. 



                Čl.3. Zakona propisano je tko su dužnosnici u smislu Zakona o sprječavanju sukoba 

interesa.           

                Čl.4. st. 2. Zakona propisano je da je član obitelji dužnosnika u smislu Zakona o 

sprječavanju sukoba interesa bračni ili izvanbračni drug dužnosnika, njegovi srodnici po krvi 

u uspravnoj lozi, braća i sestre dužnosnika te posvojitelj, odnosno posvojenik dužnosnika.                 

St.5. propisano je da su povezane osobe u smislu Zakona osobe navedene u stavku 2. ovog 

članka te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu 

smatrati interesno povezanima s dužnosnikom. 

                 Čl. 5. st.1. propisano je da dužnosnici u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati 

časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i 

dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje graĎana. St.3. istog članka propisano je da 

dužnosnici ne smiju koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s 

njima povezana. Dužnosnici ne smiju biti ni u kakvom odnosu ovisnosti prema osobama koje 

bi mogle utjecati na njihovu objektivnost. 

                 Čl. 7. točkom g.)  propisano je da je dužnosniku zabranjeno utjecati na dobivanje 

poslova ili ugovora o javnoj nabavi, točkom h.) da je zabranjeno koristiti povlaštene 

informacije o djelovanju državnih tijela radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe, a 

točkom i.) da je zabranjeno na koji drugi način koristiti položaj dužnosnika utjecanjem na 

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

povezane osobe, neku povlasticu ili pravo, sklopili pravni posao ili na drugi način interesno 

pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi. 

                  Čl. 18.st.1. propisano je da u slučaju kada tijelo u kojem dužnosnik obnaša javnu 

dužnost stupa u poslovni odnos s poslovnim subjektom u kojem član obitelji dužnosnika ima 

0,5 % ili više udjela u vlasništvu, dužnosnik je dužan o tome pravodobno obavijestiti 

Povjerenstvo. St. 2. propisano je da će Povjerenstvo u roku od 15 dana od dana zaprimanja 

obavijesti izraditi mišljenje zajedno s uputama o načinu postupanja dužnosnika i tijela u 

kojem dužnosnik obnaša javnu dužnost u cilju izbjegavanja sukoba interesa dužnosnika i 

osiguranja postupanja u skladu s ovim Zakonom. 

                 Obzirom na činjenicu da se poslovni subjekt Vilicus d.o.o. u suvlasništvu Darka 

Vidakovića, gradonačelnikovog brata, ( dakle član obitelji i povezana osoba ) javio na natječaj 

i bio odabran kao najpovoljniji ponuditelj, sukladno odredbama čl. 18. st.1. i st. 3.Zakona  

obaviješteno je Povjerenstvo i zatraženo je mišljenje.  

                 Prilikom odlučivanja o zahtjevu za davanje mišljenja valja uzeti u obzir činjenice 

da je g. Vidaković na dužnost gradonačelnika grada Novske stupio 1998.g., a njegova supruga 

je od 1990.g. na radnom mjestu ravnateljice Dječjeg vrtića Radost u Novskoj. TakoĎer valja 

uzeti u obzir kako je  Dječji vrtić Radost raspisao javni natječaj za rekonstrukciju sanitarnog 

čvora ( a ne Grad Novska ) koji je kasnije i odabrao najpovoljnijeg ponuditelja, a ugovor za 

obavljanje predmetnog posla rekonstrukcije vrtića potpisan je izmeĎu Darka Vidakovića u 

ime tvrtke Vilicus d.o.o. i Ljerke Vidaković u ime Dječjeg vrtića radost iz Novske, dakle bez 

ikakvog sudjelovanja g. Antuna Vidakovića, gradonačelnika Novske. Sukladno čl.3. Zakona 

gradonačelnikova supruga i ravnateljica dječjeg vrtića, kao i gradonačelnikov brat, suvlasnik 

privatnog trgovačkog društva nisu dužnosnici u smislu Zakona. 



                 Uvidom u činjenično stanje navedeno u zahtjevu za davanje mišljenja, a imajući u 

vidu da je javni natječaj za rekonstrukciju sanitarnog čvora u Dječjem vrtiću Radost uistinu 

proveden sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ( u čiju kontrolu zakonitosti         

Povjerenstvo nije nadležno ulaziti ), da se dužnosnikov brat na predmetnom natječaju natjecao 

pod istim uvjetima kao i ostali ponuditelji, a da je tom prilikom dužnosnik Vidaković bio 

izuzet iz cjelokupnog postupka provedbe i odabira najpovoljnije ponude te da nije ostvario 

zabranjena djelovanja iz čl.7. toč.g), h) i i) tvrtka u suvlasništvu Darka Vidakovića, 

gradonačelnikovog brata, bi mogla obavljati predmetni posao rekonstrukcije imenovanog 

dječjeg vrtića.  

                Dakle, svi gore navedeni uvjeti moraju biti ispunjeni da bi tvrtka Vilicus d.o.o. 

mogla zakonito i bez ikakve sumnje u mogući sukob interesa obaviti rekonstrukciju 

sanitarnog čvora na Dječjem vrtiću Radost.  

                U skladu s navedenim, Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u 

dispozitivu ovoga akta. 

 

 

 

                                                                       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

                                                                                   Mate Kačan, dipl.iur, v.r. 

 

 

 


