
                                                                                                                           

    
    REPUBLIKA HRVATSKA 

             GRAD ZAGREB 

Povjerenstvo za izradu, provedbu i 

praćenje programa za suzbijanje  

korupcije za Grad Zagreb 

KLASA: 021-05/21-001/355 

URBROJ: 251-03-22/002-22-34 

Zagreb, 29.03.2022. 

 

 

 ZAPISNIK 

 

sa 5. sjednice Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje 

korupcije za Grad Zagreb, koja je održana u utorak, 15. ožujka 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, Mirjana Kujundžić Tiljak, Lovro Marković, Ana 

Profeta, Marin Živković, Zorislav-Antun Petrović (on line), Renato Petek, Rada Borić 

 

 

Ostali nazočni: 

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

 

 

 

Slaven Dobrović, predsjednik Povjerenstva, otvara 5. 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. Dogovor o planu aktivnosti Antikorupcijskog povjerenstva 
Predlagatelj: Predsjednik Povjerenstva 

 

2. Dogovor o Poslovniku o radu Antikorupcijskog povjerenstva 

  Predlagatelj: Predsjednik Povjerenstva 

 

3. Nove predstavke 

 XXXXXX XXXXXXX – obračun naknada za reklame 

 



4.  Razno 

 

 

 

Prelazi se na dnevni red: 

 

1.  Dogovor o planu aktivnosti Antikorupcijskog povjerenstva 

 

Predsjednik Povjerenstva otvara raspravu vezanu uz plan aktivnosti. Članovi Povjerenstva 

suglasni su o potrebi izmjena u vidu izbora članova te će se, sukladno naputku i Zaključku o 

radu prethodnog saziva, pokrenuti procedura za izmjenu načina izbora članova u Povjerenstvo 

na način da većinu članova čini opozicija te da se jasnije definira broj vanjskih članova i način 

njihova izbora. Ured koji pruža tehničku i administrativnu podršku pripremiti će dokumente 

(radne materijale) za navedene izmjene. 

Zaključak je jednoglasno usvojen. 

 

 

2.  Dogovor o Poslovniku o radu Antikorupcijskog povjerenstva 

   

Predsjednik Povjerenstva otvara raspravu sukladno dostavljenom radnom materijalu. 

Raspravlja se o Poslovniku o radu Povjerenstva. Zaključeno je pripremiti Poslovnik o radu 

Povjerenstva za usvajanje na idućoj sjednici. 

 

 

3. Nove predstavke 

 XXXXXX XXXXXXX – obračun naknada za reklame 

 

Raspravlja se o zaprimljenoj predstavci . Jednoglasno je zaključeno zatražiti dostavu dodatnih 

informacija te isto dostaviti na postupanje Gradskom uredu za unutarnju reviziju i kontrolu. 
 

 

 

4.  Razno 

 

Raspravlja se o terminu održavanja sjednica obzirom da su članovi Povjerenstva ponekad 

spriječeni prisustvovati u fiksnom terminu. Zaključeno je da svaki član za iduću sjednicu 

pripremi prijedlog termina koji bi mu odgovarao.  

 

 

 

Sjednica završena u 15:00  

                                    

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

                                                                                       Dr. sc. Slaven Dobrović 

 
 
 


