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PREDMET: IzvjeSCe o provedbi mjera iz
Akcijskog plana uz Strategiju
suzbijanja korupcije za 2011.g.
- dostavlja se -

Revidiranim Akcijskim planom uz Strategiju suzbijanja korupcije, kqjega je Vlada
Republike Hrvatske donijela 18. oiujka 2010. godine Povjerenstvu za odluiivanje o sukobu
interesa su povjerene na provedbu tri antikorupcijske mjere u okviru sprjei-avanja sukoba
interesa.
P w a mjera se odnosi na trajnu provedbu Zakona o sprjetavanju sukoba interesa.
Obzirom na obvezu Povjerenstva da jednom godiSnje izvjeSCuje Hrvatski sabor o svom radu,
Povjerenstvo je utvrdilo sadriaj GodiSnjeg izvjeSCa za 2011. godinu te ga je uz dopis
Povjerenstva, Urbroj: 71 1-I-43-01-GI!12 s nadnevkom od 3 1. svibnja 2012. godine dostavilo
Hrvatskome sabom. U navedenom izvjeSCu je sadrian cjelokupan rad Povjerenstva u 201 1.
godini koji se odnosi na gore spomenutu mjeru iz Akcijskog plana. Obzirom da ste kao
zastupnik u Hrvatskome sabom, predmetno GodiSnje izvje3ce Povjerenstva za 201 1. godinu,
veC dobili medu materijalima. stoga Vam zbog opSimosti teksta izvjeSCa ( 101 stranica
teksta), u prilogu ovoga dopisa dostavljamo samo saietak izvjeSCa.
Druga mjera iz Akcijskog plana u nadleinosti Povjerenstva je osamostaljivanje
strurne sluibe - Ureda Povjerenstva za odlurivanje o sukobu interesa donoSenjem
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva te jaranje administrativnih
kapaciteta je izvrSena joS u 2010. godini. Naime, Po\jerenstvo je. uz prethodnu suglasnost
Hrvatskoga sabora. donijelo navedeni pravilnik 20. svibnja 201 0. godine, Eime je izvrSeno
osamostaljivanje Ureda povjerenstva te izdvajanje stmtne sluibe Povjerenstva iz StmEne
sluibe Hrvatskoga sabora. Navedenim pravilnikom je utvrdeno osam (8) radnih mjesta koja
su sva popunjena potrebnim driavnim siuibenicima.
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Takoder, zbog izvrienja mjere iz Monitoring tablice za Poplavlje 23 - Pravosude i
tenleljna prava .jatanje profesionalne i administrativne potpore Povjerenstvu", Ured
Povjerenstva za odlutivanje o sukobu interesa je kadrovski ojatan za joS tri nova sluibenika
koja su tijekonl 201 1. godine primljena u driavnu sluibu na odredeno vrijeme. tako da u
ovom trenutku strutna sluiba Pojerenstva broji jedanaest (1 1) djelatnika.
TreCa mjera iz Akcijskog plana u nadleinosti Povjerenstva je edukacija dliavnih,
regionalnih i lokalnih duinosnika i sluibenika na temu sprjeravanja sukoba interesa
koja je trajne naravi. Clanovi Povjerenstva, djelatnici Ureda povjerenstva zajedno s
predstavnicima Ministarstva uprave te Ministarstva pravosuda su izvrSili edukacije nil tcrcnu
svaki mjesec u dvjema iupanijama na kojima je sudjelovalo od 30-50 duinosnika i
sluibenika podrutne i lokalne samouprave. Na taj natin tijekom 201 1. godine do danas su
izvrkne edukacije na temu sprjetavanja sukoba interesa u svim iupanijama Republike
Hwatske. Povjerenstvo ce i nadalje provoditi navedenu mjeru iz Akcijskog plana.

S osobitim poStovanjem,

Prilog: Saietak GodiSnjeg izvjeita
Povjerenstva za 2011. godinu.

