REPUBLIKA HRVATSKA
Povjerenstvo za odlučivanje
o sukobu interesa

Broj: SI-17/13
Zagreb, 6. ožujka 2013.g.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), na
temelju odredbe članka 39. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne
novine“, broj 26/11, 12/12 i 126/12, u daljnjem tekstu: ZSSI), u predmetu dužnosnice
Ružice Vidaković, zamjenice župana Brodsko – posavske županije, na svojoj 5.
sjednici, održanoj 6. ožujka 2013.g., donosi sljedeću
ODLUKU
I.

Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa u odnosu na
dužnosnicu Ružicu Vidaković, zamjenicu župana Brodsko – posavske
županije.

II.

Poziva se dužnosnica Ružica Vidaković da u roku od 15 dana od dana
primitka ove odluke dostavi Povjerenstvu očitovanje na navode iz
obrazloženja ove odluke.
Obrazloženje

Odredbom čl. 3. st. 1. toč. 42. ZSSI-a propisano je da su župani i njihovi zamjenici
dužnosnici u smislu odredbi navedenog zakona, stoga Ružica Vidaković kao
zamjenica župana Brodsko – posavske županije spada u krug dužnosnika na koje se
odnose odredbe navedenog zakona.
Odredbom čl. 39. st. 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 slučajevima kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu
interesa dužnosnika.
U odnosu na dužnosnicu Ružicu Vidaković, Povjerenstvo je pod poslovnim brojem
711-U-92-01-SI-17/13 dana 14.02.2013.g., zaprimilo anonimnu prijavu o mogućem
sukobu interesa, povodom koje je otvoren je spis predmeta sukoba interesa SI-17/13.
Sukladno odredbi čl. 39. st.1. ZSSI-a, Povjerenstvo ne može pokrenuti postupak
temeljem anonimne prijave, stoga je izvršen uvid u spis radi provjere podataka i
prikupljanja dodatnih obavijesti nakon čega je Povjerenstvo steklo vlastita saznanja o
okolnostima iz kojih proizlazi kršenje odredbi ZSSI-a.
Obzirom da iz prikupljenih podataka i obavijesti proizlazi da se u konkretnom slučaju
radi o mogućem sukobu interesa, Povjerenstvo je odlučilo pokrenuti postupak po
službenoj dužnosti.
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Iz sadržaja spisa proizlazi da dužnosnica uz obnašanje dužnosti zamjenice župana
Brodsko – posavske županije obnaša dužnost predsjednice upravnog vijeća Doma za
starije i nemoćne osobe Slavonski Brod, te da za to prima naknadu. Nadalje, da
dužnosnica iz sredstava Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod neosnovano
prima naknadu za putne troškove obzirom da za potrebe prijevoza koristi službena
vozila Brodsko - posavske županije i navedenog doma, te da navedena službena vozila
često koristi i u privatne svrhe.
Iz sadržaja spisa također proizlazi da dužnosnica Ružica Vidaković koristi obnašanje
dužnosti zamjenice župana Brodsko – posavske županije i obnašanje dužnosti
predsjednice upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod kako
bi utjecala na dobivanje poslova ili ugovora o javnoj nabavi te da u obavljanju tih
dužnosti koristi položaj dužnosnika radi utjecaja na donošenje odluka kojima interesno
pogoduje sebi ili drugim sebi povezanim osobama.
Iz sadržaja spisa proizlazi da se povodom zabranjenih djelovanja dužnosnice Ružice
Vidaković na javnim natječajima na kojima se vrši odabir izvođača radova u Domu za
starije i nemoćne osobe Slavonski Brod, uglavnom odabire poslovni subjekt koji vrši
određene radove i za privatnu korist dužnosnice Ružice Vidaković.
Odredbom čl. 14. st.2 ZSSI-a propisano je da dužnosnici iznimno mogu biti članovi u
najviše do dva upravna vijeća ustanova koja je proglašena ustanovom od posebnog
državnog interesa odnosno od posebnog interesa za jedinicu lokalne odnosno područne
(regionalne) samouprave, osim ako posebnim zakonom nije određeno da je dužnosnik
član upravnog vijeća ustanove po položaju, s time da za članstvo nemaju pravo na
naknadu, osim prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova.
Odredbom čl.14. st.3. ZSSI-a propisano je da popis pravnih osoba od posebnog
državnog interesa utvrđuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.
Odredbom čl.14. st.4. ZSSI-a propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne
odnosno područne (regionalne) samouprave utvrđuje popis pravnih osoba od posebnog
interesa za tu jedinicu.
Odredbom čl.7. ZSSI-a dužnosnicima se zabranjuje zlouporaba posebnih prava koja
proizlaze iz obavljanja dužnosti ili su potrebna za obavljanje dužnosti, zabranjuje se
primanje dodatne naknade za poslove obnašanja javnih dužnosti, te se zabranjuje
utjecaj na dobivanje poslova ili ugovora o javnoj nabavi, kao i bilo koji drugi način
korištenja položaja dužnosnika radi utjecaja na odluku zakonodavne, izvršne ili
sudbene vlasti radi postizanja osobnog probitka ili probitka povezane osobe, odnosno
radi interesnog pogodovanja sebi li drugoj povezanoj osobi.
Uvidom u podatke iz sudskog registra Trgovačkog suda u Osijeku, Stalne službe u
Slavonskom Brodu utvrđeno je da je pod matičnim brojem subjekta 050023577 upisan
Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod, koji je po pravnom ustroju ustanova,
a čiji je osnivač Brodsko – posavska županija i Grad Slavonski Brod.
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Uvidom u podatke iz izviješća o imovinskom stanju kojeg je dužnosnica Ružica
Vidaković dostavila Povjerenstvu dana 09.11.2009.g., povodom stupanja na dužnost
zamjenice župana Brodsko – posavske županije, utvrđeno je da je dužnosnica Ružica
Vidaković navela da po osnovi članstva u upravnom vijeću Doma za starije i nemoćne
osobe Slavonski Brod ostvaruje naknadu u iznosu od 1.200,00 kn godišnje. U izvješću
o imovinskom stanju kojeg je dužnosnica Ružica Vidaković dostavila Povjerenstvu
dana 03.05.2011.g., navodi se da dužnost predsjednice upravnog vijeća u navedenom
Domu obavlja bez naknade.
U postupku pred Povjerenstvom potrebno je utvrditi da li je Dom za starije i nemoćne
osobe Slavonski Brod od strane nadležnog predstavničkog tijela proglašen pravnom
osobom odnosno ustanovom od posebnog državnog interesa odnosno posebnog
interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave te vremensko
razdoblje u kojem je dužnosnica Ružica Vidaković za vrijeme obnašanja dužnosti
zamjenice župana Brodsko – posavske županije obnašala dužnost predsjednice
upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod, i da li je u tom
svojstvu primala nezakonite i neosnovane isplate naknade.
Od Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod zatražit će se podaci i
dokumentacija o svim isplatama koje su izvršene dužnosnici Ružici Vidaković kao
predsjednici upravnog vijeća te ustanove. Ujedno će se zatražiti i očitovanje o svim
postupcima javnog natječaja koji su provedeni za vrijeme mandata dužnosnice Ružice
Vidaković kao predsjednice upravnog vijeća.
Od Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod zatražit će se statut ove ustanove
a po potrebi i druga dokumentacija radi provjere navoda iz prijave.
Na temelju odredbe čl. 39. st. 3. ZSSI-a, ovom odlukom traži se od dužnosnice Ružice
Vidaković da se očituje o navodima iz ovog obrazloženja te da svoje očitovanje,
dostavi Povjerenstvu u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke i zahtjeva iz toč.
II. njezine izreke.
Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ove odluke.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur.
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