
                                                                                                                           

    
    REPUBLIKA HRVATSKA 

             GRAD ZAGREB 

Povjerenstvo za izradu, provedbu i 

praćenje programa za suzbijanje  

korupcije za Grad Zagreb 

KLASA: 021-05/21-001/355 

URBROJ: 251-03-22/002-22-26 

Zagreb, 23.02.2022. 

 

 

 ZAPISNIK 

 

sa 4. sjednice Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje 

korupcije za Grad Zagreb, koja je održana u utorak, 08. veljače 2022., 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, Ana Profeta, Marin Živković, Zorislav-Antun 

Petrović, Renato Petek, Rada Borić 

 

 

Ostali nazočni: 

Anja Kovačević - viša stručna savjetnica, Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu 

 

 

 

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

predlaže dnevni red koji je dostavljen uz poziv za sjednicu. Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

Povjerenstvo je jednoglasno usvojilo Zapisnik prethodne sjednice. 

 

 

 

D N E V N I  R E D 

 

 

1. Usvajanje Etičkog kodeksa 4. Saziva 

Predlagatelj: Predsjednik Povjerenstva 

 

2. Dogovor o planu aktivnosti Antikorupcijskog povjerenstva 

Predlagatelj: Predsjednik Povjerenstva 

 

3. Pristigli odgovori: 

 - XXXXXX XXXXXXXX – zahtjev za prisutnost sjednicama Povjerenstva 

 - Javna ustanova Maksimir – odgovor na podnesak XXXXXXX XXXXXX  



 

4.         Razmatranje predstavki  (Nove predstavke) 

-         predsjednik Povjerenstva -  Razmatranje elemenata korupcije u predmetu dvije 

recenzije projektne dokumentacije za potrebe Zagrebačkog centra za gospodarenje 

otpadom, prema Poslovnom Izvješću ZCGO za 2020. i 2021. (01-06) 

-         XXXXXXXX XXXXXX – predstavka na krivotvorenje službene 

dokumentacije MO Goranec 

-         XXXXXX XXXXXX – predstavka na zlouporabu parkirališnog mjesta za 

invalide 

 

       5.        Razno  

 

 

 

Prelazi se na dnevni red: 

 

1. Usvajanje Etičkog kodeksa 4. Saziva 

 

Predsjednik Povjerenstva otvara raspravu vezanu uz prijedlog Etičkog kodeksa koji je dio 

radnog materijala. 

Slijedi izglasavanje. Etički kodeks je jednoglasno usvojen. 

 

 

2. Dogovor o planu aktivnosti Antikorupcijskog povjerenstva 

 

Predsjednik Povjerenstva otvara raspravu sukladno radnom materijalu. 

Vezano uz poslovnik Gradske skupštine, u dijelu koji se odnosi na AP, zaključeno je 

kontaktirati predsjednika Gradske skupštine i zatražiti sastanak kako bi se promjenama 

poslovnika pomoglo učinkovitosti u radu Povjerenstva.  

Raspravlja se i o Poslovniku o radu Povjerenstva. Odlučeno je da Povjerenstvo neće postupati 

u stvarima u  kojima je pokrenut sudski, arbitrarni ili upravni postupak. Sjednice će biti otvorene 

za javnost u dijelu u kojem se ne raspravlja o podnescima i predstavkama građana. Način i 

načela komunikacije s medijima (GDPR zaštita) također će se uvrstiti u Poslovnik. Zaključeno 

je definirati tehničke aktivnosti te pripremiti Poslovnik o radu Povjerenstva za iduću sjednicu. 

Raspravlja se o mogućnostima postupanja po podnescima građana. Povjerenstvo razmatra kako 

disperzirati podneske građana koji nisu u nadležnosti Povjerenstva te na koji način kanalizirati 

iste, kako bi građani dobili odgovarajući odgovor na podnesak, odnosno kako bi se isto 

usmjerilo na nadležno postupanje. Raspravljano je o svrhovitosti obrasca za prijavu putem web 

stranica Povjerenstva. Zaključeno je za iduću sjednicu osmisliti prijedlog web obrasca i uputa 

za dostavu podnesaka.  

Raspravlja se kako zaštiti identitet prijavitelja nepravilnosti. 

Raspravlja se i o strategiji rada Povjerenstva. Zaključeno je raditi na konkretizaciji i podizanju 

ukupne svijesti javnosti o štetnosti korupcije i o značenju provođenja programa za smanjenje i 

eliminaciju korupcije iz društva. 

Zaključeno je informirati zainteresiranu javnost putem javno dostupnih zapisnika sjednica. 

Zaključeno je provjeriti usklađenost ciljeva strategije Povjerenstva i Nacionalne strategije te 

proučiti postoje li u Nacionalnoj strategiji one mjere koje su korisne ukoliko ih se implementira 

i u Gradu Zagrebu. 

Zaključeno je izvještavati o radu Gradsku skupštinu nakon svake godine mandata Povjerenstva 

(rujan 2022.). 

Svi zaključci točke 2. jednoglasno su usvojeni. 



3. Pristigli odgovori 

 

- XXXXXXX XXXXXX – zahtjev za prisutnost sjednicama Povjerenstva 

Jednoglasno je zaključeno da se XXXXX XXXXX omogući prisustvo na otvorenom dijelu 

sjednica na osobno traženje. Također je raspravljano i o stranačkom sastavu Povjerenstva kao 

i o vanjskim članovima Povjerenstva, kako provesti odabir vanjskih članova. Prijedlog je da 

Povjerenstvo iskaže potrebu za stručnim članovima. Zaključeno je konzultirati se s 

predsjednikom Gradske skupštine o načinu provedbe izbora vanjskih članova ostalih 

skupštinskih odbora te ispitati da li su u proračunu osigurana sredstva za rad vanjskih članova 

Povjerenstva. 

 

 

 - Javna ustanova Maksimir – odgovor na podnesak XXXXX XXXXX  

Prihvaćeno je obrazloženje Javne ustanove Maksimir. Jednoglasno je odlučeno da je predmet  

a/a. 

 

 

 

4. Razmatranje predstavki građana (Nove predstavke) 

 

- predsjednik Povjerenstva -  Razmatranje elemenata korupcije u predmetu dvije 

recenzije projektne dokumentacije za potrebe Zagrebačkog centra za gospodarenje 

otpadom, prema Poslovnom Izvješću ZCGO za 2020. i 2021. (01-06) 

Predsjednik povjerenstva obrazlaže tematiku. Predlaže dokumentaciju proslijediti DORH-u i 

Uredu europskog javnog tužitelja u Zagrebu. Zaključak je jednoglasno usvojen.  
 

 

- XXXXXXX XXXXXX – predstavka na krivotvorenje sl. dokumentacije MO 

Goranec 

Rasprava je otvorena. Obzirom da je predstavka zaprimljena i u Gradskom uredu za unutarnju 

reviziju i kontrolu, zaključeno je zatražiti dostavu izvješća po završetku provedenih 

kontrolnih aktivnosti. Zaključak je jednoglasno usvojen. 

 

 

- XXXXXX XXXXX – predstavka na zlouporabu parkirališnog mjesta za invalide 

Rasprava je otvorena. Jednoglasno je zaključeno zatražiti pojašnjenje nadležnog gradskog 

ureda o uvjetima parkiranja na mjestima za invalide nastavno na podnesak. 
 

 

 

5. Razno 

Nema. 

 

 

 

Sjednica završena u 15:46  

                                    

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

                                                                                       Dr. sc. Slaven Dobrović 

 
 


