
                                                                                                                           

    
    REPUBLIKA HRVATSKA 

             GRAD ZAGREB 

Povjerenstvo za izradu, provedbu i 

  praćenje programa za suzbijanje  

       korupcije za Grad Zagreb 

 

KLASA: 021-05/21-001/355 

URBROJ: 251-04-21/002-21-14 

Zagreb, 19.11.2021. 

 

 

 ZAPISNIK 

 

sa 1. sjednice Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje 

korupcije za Grad Zagreb, koja je održana u utorak, 12. listopada 2021., s početkom u 

14,00 sati u Staroj gradskoj vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I, dvorana C. 

 

Nazočni članovi Povjerenstva:  

Slaven Dobrović - predsjednik Povjerenstva, Mirjana Kujundžić Tiljak, Lovro Marković, Ljubo 

Jurčić, Ana Profeta, Marin Živković, Zorislav-Antun Petrović, Renato Petek, Rada Borić 

 

 

Ostali nazočni: 

Filip Vodopija – pomoćnik pročelnika, Gradski kontrolni ured 

Anja Kovačević - viša stručna savjetnica, Gradski kontrolni ured 

 

 

Slaven Dobrović, predsjednik Povjerenstva, otvara 1. sjednicu 4. saziva Povjerenstva te 

predlaže dnevni red koji je dostavljen uz poziv za sjednicu Povjerenstva. Pet članova 

povjerenstva glasalo je za izmjenu predloženog dnevnog reda čime se predloženi dnevni red ne 

prihvaća. Prihvaćen je novi prijedlog dnevnog reda te se donosi sljedeći: 

 

 

                   D N E V N I  R E D 

 

 

1. Konstituiranje 4. Saziva Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa 

za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb (dalje u tekstu Antikorupcijsko povjerenstvo) 

            Predlagatelj: Predsjednik Povjerenstva 

 

2. Dogovor o planu aktivnosti Antikorupcijskog povjerenstva 

Predlagatelj: Predsjednik Povjerenstva 

 

3. Razno  



 

 

 

Prelazi se na dnevni red: 

 

1.   Konstituiranje 4. saziva Povjerenstva 

 

Uvodno izlaganje dao je g. Slaven Dobrović, predsjednik Povjerenstva.  

4. Saziv Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje korupcije za Grad 

Zagreb jednoglasno je konstituirano. 

 

2.   Dogovor o planu aktivnosti Antikorupcijskog povjerenstva 

 

Članovi Povjerenstva raspravljali su o planu rada. Isto se odnosi na temeljne zadaće 

Povjerenstva, između ostalog, izradu i predlaganje programa Gradskoj skupštini kojim se u 

obavljanju svih zadaća iz djelokruga tijela Grada Zagreba i gradskih upravnih tijela smanjuju 

ili onemogućuju pojave korupcije, predlaganje Gradskoj skupštini ostalih mjera i aktivnosti za 

sprečavanje svih vrsta koruptivnog ponašanja, podizanje ukupne svijesti u javnosti o štetnosti 

korupcije i o značenju provođenja programa za njezino smanjenje i eliminaciju. Također se 

raspravljalo i o postupanju po predstavkama i prijavama građana koje su upućene Povjerenstvu, 

kao i o načinu zaprimanja istih. 

Budući da svi članovima Povjerenstva nisu bili dostavljeni materijali prijašnjih saziva, a koji se 

odnose na temeljne akte Povjerenstva u prijašnjim sazivima, jednoglasno je odlučeno da se o 

ovoj točci raspravlja na idućoj sjednici. 

 

 

3. Razno 

Nema. 

 

 

 

 

Sjednica završena u 15:25  

                                    

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

                                                                                       Dr. sc. Slaven Dobrović  

 
 


