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Na temelju članka 214. stavak 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu 
upućujem. Izvješće o radu Nacioncdnog vijeću zti praćenje provedbe Strategije 
suzbijanja korupcije za razdoblje od 15. rujna 2018. do 15. srpnja 2019. godine, koje 
je predsjedniku Llrvatskoga sabora, sukladno odredbi članka 2. stavka 1. podstavka 6. Odluke 
o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije ("Narodne 
novine", broj 82/06 i 35/09) dostavilo Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije 
suzbijanja korupcije, aktom od 27. rujna 2019. godine.



Zagreb, 27. rujna 2019.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

izv. prof, dr.sc. Žeui ■Jovanovic, dr. med., mr. oec.

Na temelju članka 2. stavka 1. podstavka 6. Odluke o Nacionalnom vijeću za praćenje 
provedbe Strategije suzbijanja korupcije (N.N., br. 82/06. i 35/09.), Nacionalno vijeće za praćenje 
provedbe Strategije suzbijanja korupcije podnosi Hrvatskome saboru Izvješće o svom radu za 
rzdoblje od 15. rujna 2018. do 15. srpnja 2019. godine.

Predmet: Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije 
suzbijanja korupcije za razdoblje od 15. rujna 2018. do 15. srpnja 2019. 

godine

tel: 01 6303 066
fax:01 6303 020
e-mail: nvsuzkor(a)sabor.hr

U prilogu;
- Izvješće Nacionalnog vijeća za razdoblje od 15. rujna 2018. do 15.srpnja 2019.godine
- Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine (N.N.,br. 26/15.)
- Akcijski plan za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 

2015. do 2020. godine (N.N.,br. 60/17.)

HRVATSKI SABOR
Nacionalno vijeće za praćenje provedbe 
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u ime predlagatelja u radu Hrvatskoga sabora sudjelovati će izv. prof. dr. sc. Zeljko 
Jovanović, predsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije.
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Zagreb, srpanj 2019.

NACIONALNO VIJEĆE ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE 
SUZBIJANJA KORUPCIJE

IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA 
PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA 

KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 15.RUJNA 2018. DO 
15.SRPNJA 2OI9.GODINE



nadzire i prati provedbu Strategije suzbijanja korupcije,

predlaže mjere za veću učinkovitost provedbe Strategije suzbijanja korupcije,

podnosi Hrvatskome saboru dvaput godišnje izvješće o svome radu.

Ante Babić, HDZ, potpredsjednik

Nikola Grmoja, MOST, član

Damir Tomič, SDP, član

Stevo Culej, HDZ, član

Krešimir Planinić, član, predstavnik udruga, U ime obitelji, Zagreb
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Ivica Kruhoberec, član, predstavnik medija. Varaždinske vijesti

Gordan Žmuk, član, predstavnik sindikata. Nacionalni sindikat policije MUP RH

Predmetno izvješće obuhvaća razdoblje od 15. rujna 2018. do 15. srpnja 
2019. godine Nacionalno vijeće je u navedenome razdoblju radilo u sastavu:

doc.dr.sc. Željko Jovanović, SDP, predsjednik

sustavno prati podatke o pojavama korupcije koje na njegov zahtjev dostavljaju 
tijela zadužena za provedbu Strategije suzbijanja korupcije.

potiče i usmjerava suradnju Hrvatskoga sabora i državnih i drugih tijela te 
ostalih čimbenika zaduženih za provedbu Strategije suzbijanja korupcije.

analizira izvješća nadležnih tijela o provedbi Strategije suzbijanja korupcije i 
akcijskih planova suzbijanja korupcije te ocjenjuje načine i rezultate provedbe.

Ivana Kalogjera Brkić, članica, predstavnica medija. Hrvatsko novinarsko društvo

Smiljanka Škugor Hrnčević, članica, predstavnica medija. Hrvatski novinari i 
publicisti

Branko Roglić, član, predstavnik poslodavaca Hrvatska udruga poslodavaca

1. UVOD
Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije (u 

daljnjem tekstu Nacionalno vijeće), u skladu s Odlukom o Nacionalnom vijeću za 
praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije (N.N.,br. 82/06) i 
Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o Nacionalnom vijeću za praćenje 
provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije (N.N., br. 35/09.) koje je donio 
Hrvatski sabor u okviru svojih zadaća:



1. Integritet unutar političkog sustava i uprave,

2. Lokalna i područna (regionalna) samouprava,

3. Javna nabava.

4. Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu.

5. Sprječavanje sukoba interesa.

6. Pravo na pristup informacijama.

'7. Uloga organizacija civilnog društva , građana i medija u suzbijanju korupcije.
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U ovome izvještajnom razdoblju Nacionalno vijeće pratilo je provedbu 
Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine („Narodne 
novine", broj 26/15.) kojoj su opći ciljevi spriječiti korupciju odnosno upravljati 
njezinim rizicima u javnoj upravi, jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, javnopravnim tijelima, trgovačkim društvima u kojima država i jedinice 
lokalne i područne (regionalne ) samouprave imaju vlasničke udjele, te privatnom i 
neprofitnom sektoru. Nacionalno vijeće je kroz redovne i tematske sjednice 
razmatralo izvršenje mjera iz akcijskog plana za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju 
suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine u kojem su strateška 
područja određena kroz 7 horizontalnih ciljeva:

U navedenome razdoblju Nacionalno vijeće održalo je 13 sjednica, od toga 9 
redovnih i 4 tematske sjednice.

U navedenom izvještajnom razdoblju Nacionalno viječe prihvatilo je sva 
izvješća iz Akcijskog plana koja su na redovnim sjednicama raspravljana.

Odlukom Hrvatskoga sabora od 19. listopada 2018. godine razriješen je član 
Nacionalnog vijeća Gordan Žmuk predstavnik Nacionalnog sindikata policije , a 
Odlukom Hrvatskoga sabora od 25. siječnja 2019. za novog člana Nacionalnog vijeća 
izabran je Dario Umljenović predstavnik Sindikata policije Hrvatske.

Kao i u prošlom izvještajnom razdoblju (od 27. listopada 2017. do 15. srpnja. 
2018. godine) u raspravama na sjednicama Nacionalnog vijeća dio članova je 
višekratno ukazivao da i nadalje postoji dojam građana daje spremnost za borbu 
protiv korupcije u Republici Hrvatskoj u laganom padu. Navedeno potvrđuje i 
Indeks percepcije za 2018. godinu Transparency Internationala prema kojem je 
Republika Hrvatska pala za jedan bod i tri mjesta u odnosu na 2017. godinu , te se sa 
48 bodova nalazi se na 60. mjestu od 180 država što ju i dalje po kriteriju 
Transparency Internationala svrstava među korumpirane zemlje. Stoga, indeks 
percepcije korupcije za 2018. godinu pokazuje da Republika Hrvatska zaostaje i 
stagnira u borbi protiv korupcije. Unatoč nastojanjima državnih tijela i visokom 
postotku izvršenih mjera iz Akcijskog plana za 2017. i 2018. godinu dojam je u



2. RAD NACIONALNOG VIJEĆA NA SJEDNICAMA

Nacionalno viječe je u izvještajnom razdoblju kroz 13 sjednica nastojalo:

jačati antikoruptivne mehanizme u tijelima javne vlasti,

jačati suradnju tijela javne vlasti,

učinkovito otkrivati i suzbijati korupciju.

Ministarstva državne imovine ( za 2017.),

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (za 2017.),

Ministarstva zdravstva (za 2018.),
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Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (za 2018.),

Ministarstva znanosti i obrazovanja (za 2018.)

javnosti daje nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju borba protiv 
korupcije „izgubila dah“, odnosno daje značajno pao interes za nju.

Na redovnim sjednicama Nacionalnog \ijeća razmatrana su izvješća nositelja 
provedbe Strategije suzbijanja korupcije prema Akcijskom planu za 2017. i 2018. 
godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine 
(N.N., br. 60/17). Izvješća su prihvaćena, izvršenost mjera je visoka i zadovoljavajuća.

U izvještajnom razdoblju na 9 redovnih(radnih sjednica) raspravljena su, te 
prihvaćena izvješća o izvršenju mjera Akcijskog plana za 2017.! 2018. godinu uz 
Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine sljedećih 
nositelja provedbe strategije suzbijanja korupcije:

Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske (za 2017.),

jačati javnu svijest o uzrocima i posljedicama korupcije i ulozi svakog 
pojedinog građanina u prevenciji korupcije.

pratiti dosljednu i učinkovitu provedbu postojećeg zakonodavnog okvira u 
području suzbijanja korupcije i prevencije korupcije.

povećati integritet, odgovornost i transparentnost tijela javne vlasti (središnje i 
lokalne).

« Redovne (radne) sjednice Nacionalnog vijeća



Agencije za znanost i visoko obrazovanje ( za 2018.),

Agencije za odgoj i obrazovanje ( za 2018.),

Središnjeg državnog ureda za sport (za 2018.),

Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (za 2018.),

Ministarstva državne imovine (za 2018.),

Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta ( za 2018.),

Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa (za 2018.),

Povjerenika za informiranje (za 2018.).

U izvještajnom razdoblju održane su 4 tematske sjednice:
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Osim navedenoga na redovnim sjednicama raspravljena je predstavka g. 
Damira Sabljaka o mogućim nepravilnostima u radu Ministarstva vanjskih i 
europskih poslova, razmatrana i podržana orijentacija Akcijskog plana za 2019. i 
2020. godinu, primljena informacija o aplikaciji gradskih financija i proračuna 
Grada Bjelovara kao prvog proračunski potpuno transparentnog grada u Hrvatskoj.

Cilj ove tematske sjednice bio je da sudionici s različitim perspektivama 
gledanja i iskustva u odnosu na predloženu temu daju ocjenu pojedinih mjera 
pravosudne reforme bilo kao predstavnici institucija ili struke koju predstavljaju, bilo 
kao svoju osobnu ocjenu s ciljem jačanja vrlo niskog povjerenja građana u pravosudni 
sustav. Navedenom raspravom na sjednici nastojalo se osnažiti prijedloge mjera koje 
Nacionalno vijeće smatra nužnim za povećanje učinkovitosti pravosuđa i 
ujednačavanje sudske prakse.

Na sjednici su potaknute dodatne rasprave o predloženim rješenjima uz novi 
Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Naime, Zakon o sprječavanju sukoba interesa 
predstavlja normativni okvir kojim je uređeno područje sukoba interesa te 
nadležnosti i okvir djelovanja Povjerenstva za odlučivanje 0 sukobu interesa čija je 

’’REFORMA PRAVOSUĐA, S NAGLASKOM NA UBRZANJE SUDSKIH 
POSTUPAKA I UJEDNAČAVANJE SUDSKE PRAKSE”

„INSTITUTI PREDLOŽENOGA NACRTA ZAKONA O SPREČAVANJU 
SUKOBA INTERESA - KORAK NAPRIJED ILI KORAK NAZAD”

e Tematske sjednice Nacionalnog vijeća
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Sjednica je održana na Sveučilištu u Rijeci te je ukazano na odgovornost 
institucija visokog obrazovanja i znanosti koja se u velikoj mjeri odnosi na očuvanje 
vrijednosti akademskog integriteta i istraživačkog etosa. Suvremeni društveni i 
politički konteksti nameću niz etičkih pitanja od ne-replikabilnosti istraživačkih 
rezultata, plagiranja, fabriciranja, falsificiranja, pitanja koautorstava, sve češće se 
adresiraju predrasude izdavača i deficiti sustava recenziranja koji su podložni 
različitim korupcijskim postupcima. Posebno je istaknuto postojanje zabrinjavajućeg 
stava mladih istraživača koji smatraju da iskrenost u radu i istraživanjima ne 
povećava njihove šanse za razvoj znanstvene karijere i napredovanje u znanosti, čime 
su vjerodostojnost diploma i objektivne provjere kvalitete institucija i ishoda učenja 
dovedene u pitanje. Na sjednici su sudjelovali predstavnici sveučilišne zajednice.

Budući daje politička korupcija, odnosno korupcija na visokoj razini (engl. 
grand corruption) prisutna među visokim državnim dužnosnicima i političarima koji 
imaju političku moć i koriste ju u svrhu izigravanja institucija i pravnog sustava, te 
ovaj oblik korupcije izrazita prijetnja demokraciji, odnosno očuvanju vladavine prava 
u društvu, na sjednici su o političkoj korupciji u Hrvatskoj raspravljali predstavnici 
političkog života, akademske zajednice, stručne javnosti, civilnog društva i medija.

’’ETIČKI IZAZOVI U VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANOSTI”

„POLITIČKA KORUPCIJA U HRVATSKOJ - PRIJETNJA
PARLAMENTARNOJ DEMOKRACIJI”

osnovna zadaća promicanje pravilnog upravljanja situacijama u kojima su privatni 
interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim, sprječavanje privatnih utjecaja na 
donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti te jačanje vjerodostojnog, 
transparentnog i odgovornog postupanja dužnosnika. Iako je važeći Zakon o 
sprječavanju sukoba interesa donio pozitivan pomak, prvenstveno kroz osnivanje 
Povjerenstva kao stalnog, neovisnog i samostalnog državnog tijela, uočeni su i 
određeni nedostaci u postojećoj zakonodavnoj regulativi te se javila potreba za 
adekvatnijim uređenjem postojećih, ali i uvođenjem novih instituta koji bi 
predstavljali nadogradnju i unaprjeđivanje dosad postavljenih i prihvaćenih 
standarda u javnom djelovanju dužnosnika. S obzirom daje Nacrt prijedloga Zakona 
o sprječavanju sukoba interesa prošao javnu raspravu putem e-savjetovanja te da 
brojne primjedbe i prijedlozi Povjerenstva kao tijela nadležnog za primjenu istog nisu 
prihvaćena, a pojedini instituti ugrađeni u predloženi Nacrt zakona ne doprinose 
ostvarivanju svrhe zbog koje se isti donosi, već naprotiv predstavljaju korak unazad u 
odnosu na već postignute standarde, na sjednici su potaknute dodatne rasprave o 
predloženim rješenjima.
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Grada Rijeke, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva pravosuđa te 
civilnoga društva.

Prema zaključcima Nacionalnog vijeća iz ostvarenja mjera iz Akcijskog plana 
za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 
2020. godine i dalje je vidljiv stanoviti napredak, te su do sada sva raspravljena 
izvješća na sjednicama prihvaćena. Međutim podatak koji je zabrinjavajući je da 
visoki postotak izvršenja mjera iz dosadašnjih akcijskih planova nije urodio 
popravljanjem Indeksa percepcije korupcije.

3. PREDSTAVKE I PRIJAVE GRAĐANA
U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 15 prijava i predstavki građana sa 

sumnjama na postojanje koruptivnih radnji, te 1 anonimna. Sve prijave proslijeđene 
su nadležnim tijelima, te je na njih 11 Nacionalno vijeće zaprimilo očitovanje i 
izvijestilo građane o istima, a za 4 se čeka očitovanje Državnog odvjetništva Republike 
Hrvatske, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala i Ministarstva 
znanosti i obrazovanja.

4. OSTALE AKTIVNOSTI NACIONALNOG VIJEĆA
U travnju 2019. godine održanje sastanak sa predstavnicima evaluacijskog 

tima u okviru V. kruga evaluacije GRECO-a, a početkom lipnja 2019. predstavnik 
Nacionalnog vijeća sudjelovao je na sastanku sa stručnjacima UNODC i zemalja koje 
provode nadzor primjene Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije (UNCAC) 
u okviru pregleda primjene odredbi iz Poglavlja II - Prevencija korupcije.

5. ZAKLJUČAK
Usprkos naporima koje ulažu nositelji mjera iz Akcijskog plana za 2017. i 2018. 

godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine i 
zaključcima koje je Nacionalno vijeće donijelo prema Indeksu percepcije 
Transparency Internationala Hrvatska nazaduje te se i dalje nalazi među 
korumpiranim državama. Korupcija se slobodno može nazvati „karcinomom 
društva", ona narušava temeljne društvene vrijednosti i posljedično donosi 
nepovjerenje društva u tijela državne vlasti. U Akcijskom planu za 2019. i 2020. 
naglasak je u borbi protiv korupcije na integritetu unutar političkog sustava i uprave. 
Suzbijanje korupcije uključuje jačanje integriteta, odgovornosti, učinkovitosti svih 
dužnosnika i tijela javne vlasti, posebno povećanje učinkovitosti pravosuđa, jačanje 
transparentnost! rada i odlučivanja na svim razinama vlasti, slobodu medija, jačanje 
njihove aktivne uloge u razvoju, prevenciji i suzbijanju korupcije kao i istovremeno 
jačanje uloge i suradnje sa civilnim društvom u suzbijanju korupcije. Nacionalno 
vijeće inzistira i na osiguranju apsolutne neovisnosti svih tijela koja sudjeluju u 
prevenciji korupcije.



jačanje antikoruptivnih mehanizama u tijelima javne vlasti,

za

učinkovito otkrivanje i suzbijanje korupcije,

uspostava procedura upravljanja korupcijskim rizicima u tijelima javne vlasti.

jačanje uloge i suradnje s civilnim društvom u području suzbijanja korupcije.

razvijanje međunarodne suradnje na području borbe protiv korupcije.

jačanje aktivne uloge medija u poticanju osobnog i profesionalnog integriteta.
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Nacionalno vijeće će i u sljedećem izvještajnom razdoblju pratiti provedbu i 
izvršenje mjera iz Akcijskog plana, davati smjernice i prijedloge za što efikasnije 
izvršenje horizontalnih mjera iz novog Akcijskog plana za 2019. i 2020. godinu, u 
kojem je poseban naglasak na prevenciji u odnosu na prethodne gdje je naglasak bio 
na represiji. Nacionalno vijeće će posebno inzistirati na osiguravanju svih potrebnih 
uvjeta za potpuno neovisan rad svih tijela nositelja provedbe Strategije suzbijanja 
korupcije.

jačanje javne svijesti 0 uzrocima i posljedicama korupcije i ulozi svakog 
pojedinog građanina 0 prevenciji korupcije.

povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnost! tijela javne vlasti 
(središnje i lokalne).

snažnija suradnja tijela javne vlasti i jačanje kapaciteta zaduženih 
provođenje aktivnosti usmjerenih na borbu protiv korupcije.

dosljedna i učinkovita provedba postojećeg zakonodavnog okvira u području 
suzbijanja i prevencije korupcije.

Nacionalno vijeće nije operativno tijelo, nema zakonskih ovlasti za provođenje 
istražnih radnji niti može izricati sankcije za počinjenje koruptivnih radnji. Kroz 
nadzor provođenja mjera iz akcijskih planova uz Strategiju suzbijanja korupcije za 
razdoblje od 2015. do 2020. godine kao i proteklih izvještajnih razdoblja. Nacionalno 
vijeće može predlagati mjere u cilju poboljšanja i prevencije u borbi protiv korupcije 
kroz zadane ciljeve Strategije, a to su:



IZVJESTITELJIREDNI BROJ DNEVNI RED

1.(14.sjednica) 20.09.2018.

Damir Sabljak2.(15.sjednica) 11.10.2018.

Toma Galli

Damir Božić

Joško Paro

Nataša Novaković

3.(18.sjednica) 07.12.2018.

Helena Beus

Leon Žuljl
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DATUM 
ODRŽAVANJA

- Izvješće Ureda za udruge 
Vlade RH o izvršenju mjera 
Akcijskog plana za 2017. godinu 
uz Strategiju suzbijanja 
korupcije za razdoblje od 2015. 
do 2020. godine

-Izvješće Ministarstva državne 
imovine o izvršenju mjera 
Akcijskog plana za 2017. godinu 
uz Strategiju suzbijanja 
korupcije za razdoblje od 2015. 
do 2020. godine 

- Predstavka g.Damira Sabljaka 
0 mogućim nepraidlnostima u 
radu Ministarstva vanjskih i 
europskih poslova

- Izvješće Ministarstva 
regionalnoga razvoja i fondova

izv.prof.dr.se.
Željko Jovanović, 
predsjednik

6. PRILOZI
• Redovne sjednice Nacionalnog vijeća od 15. 09. 2018. do 15. 07. 2019.

- Izvješće o radu Nacionalnog 
vijeća za praćenje provedbe 
Strategije suzbijanja korupcije 
za razdoblje od 27.1istopada 
2017. do 15. srpnja 2018.



Tina Markuš

4.(20.sjednica) 30.01.2019.

Nelica Vidić

5.(21 .sjednica) 27.02.2019.

Josipa Rimac
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- Izvješće Ministarstva 
pravosuđa 0 izvršenju mjera 
Akcijskog plana za 2018. godinu 
uz Strategiju suzbijanja 
korupcije za razdoblje od 2015. 
do 2020. godine

- Izvješće Ministarstva 
zdravstva o izvršenju mjera 
Akcijskog plana za 2018. godinu 
uz Strategiju suzbijanja 
korupcije za razdoblje od 2015. 
do 2020. godine

- Izvješće Hrvatskog zavoda za 
zdravstveno osiguranje o 
izvršenju mjera Akcijskog plana 
za 2018. godinu uz Strategiju 
suzbijanja korupcije za 
razdoblje od 2015. do 2020. 
godine

Andrea Posavec 
Franić

Jasna Karačić, 
dr.med.

Lucian Vukelić, 
dr.med.spec.

Prim. Željko 
Plazonić,dr.med.

Dr.sc. Kristian 
Turkalj

- Izvješće Pravosudne 
akademije o izvršenju mjera 
Alccijskog plana za 2018. godinu 
uz Strategiju suzbijanja 
korupcije za razdoblje od 2015. 
do 2020. godine

- Izvješće Ministarstva uprave 
akademije o izvršenju mjera 
Akcijskog plana za 2018. godinu 
uz Strategiju suzbijanja 
korupcije za razdoblje od 2015. 
do 2020. godine

EU 0 izvršenju mjera Akcijskog 
plana za 2017. godinu uz 
Strategiju suzbijanja korupcije 
za razdoblje od 2015. do 2020.



6.(22.sjednica) Tome Antičić11.04.2019.

Mirjana Gopić

Senka Soldat

7,(24.sjednica) 11.06.2019. Tatijana Vučetić

Lora Vidović

8.(25.sjednica) 19.06.2019. Darijo Hrebak
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-Izvješće Ministarstva znanosti i 
obrazovanja o izvršenju mjera 
Akcijskog plana za 2018. godinu 
uz Strategiju suzbijanja 
korupcije za razdoblje od 2015. 
do 2020. godine

-Izvješće Agencije za znanost i 
visoko obrazovanje o izvršenju 
mjera Akcijskog plana za 2018. 
godinu uz Strategiju suzbijanja 
korupcije za razdoblje od 2015. 
do 2020. godine

- Izvješće Agencije za odgoj i 
obrazovanje o izvršenju mjera 
Akcijskog plana za 2018. godinu 
uz Strategiju suzbijanja 
korupcije za razdoblje od 2015. 
do 2020. godine

- Izvješće Središnjeg državnog 
ureda za šport o izvršenju mjera 
Akcijskog plana za 2018. godinu 
uz Strategiju suzbijanja 
korupcije za razdoblje od 2015. 
do 2020. godine

- Akcijski plan za 2019. i 2020. 
godinu uz Strategiju suzbijanja 
korupcije za razdoblje od 2015. 
do 2020. godine

- Grad Bjelovar- potpuno 
transparentan grad u RH

doc.dr. Vesna
Dodiković Jurković

Dr.sc. Zoran 
Pičuljan

Dr.sc. Kristian 
Turkalj

dr.sc. Krešimir 
Šamija



Vuk Vukovič

Anđelko Rukelj

Leon Žulj

9.(26.sjednica) 10.07.2019.

Nataša Novaković

dr.sc. Zoran Pičuljan
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-Izvješće Državne komisije za 
kontrolu postupaka javne 
nabave 0 izvršenju mjera 
Akcijskog plana za 2018. godinu 
uz Strategiju suzbijanja 
korupcije za razdoblje od 2015. 
do 2020. godine

- Izvješće Ministarstva 
gospodarstva, poduzetništva i 
obrta 0 izvršenju mjera 
Alccijskog plana za 2018. godinu 
uz Strategiju suzbijanja 
korupcije za razdoblje od 2015. 
do 2020. godine

- Izvješće Ministarstva državne 
imovine 0 izvršenju mjera 
Akcijskog plana za 2018. godinu 
uz Strategiju suzbijanja 
korupcije za razdoblje od 2015. 
do 2020. godine

Nataša Mikuš 
Žigman

(prezentiranje aplikacije 0 
troškovima gradskih financija i 
proračuna)



• Tematske sjednice Nacionalnog vijeća od 15.09. 2018 do 15.07.2019.

REDNI BROJ DATUM TEMA SJEDNICE SUDIONICI

1. (16. sjednica) 25.10.2018.

2.(i7.sjednica) 15.11.2018.

3. (19. sjednica) 22.01.2019.

4.(23.sjednica) 20.05.2019.

12

- Reforma pravosuđa, s 
naglaskom na ubrzanje sudskih 
postupaka i ujednačavanje 
sudske prakse"

- „ Instituti predloženoga Nacrta 
zakona 0 sprječavanju sukoba 
interesa - korak naprijed ili 
korak nazad"

- „ Politička korupcija u 
Hrvatskoj - prijetnja 
parlamentarnoj demokraciji"

Etički izazovi u visokom 
obrazovanju i znanosti" u Rijeci

predstavnici 
Ministarstva 
pravosuđa, 
Ministarstva 
uprave, 
Povjerenstva za 
odlučivanje 0 
sukobu interesa. 
Prekršajnog suda u 
Zadru, GONG-a, 
Instituta za kulturu 
i etiku

Predstavnici 
sveučilišne 
zajednice. 
Ministarstva 
znanosti i 
obrazovanja, Grada 
Rijeke, Ministarstva 
pravosuđa, GONG-a

predstavnici 
Ministarstva 
pravosuđa, 
županijskih sudova, 
Povjerenstva za 
odlučivanje 0 
sukobu interesa, 
Vrhovnog suda RH, 
Ministarstva 
unutarnjih poslova

predstavnici 
Povjerenstva za 
odlučivanje o 
sukobu interesa. 
Pravnog fakulteta u 
zagrebu. 
Ministarstva 
uprave, DORH-a, 
USKOK-a, 
Ministarstva 
pravosuđa , GONG- 
a


