
                           
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 
                     Ž U P A N 
 
KLASA: 004-01/14-01/03 
URBROJ: 2140/01-02-14-4 
Krapina, 4. prosinca 2014. 
 
 
                                                                                   ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
PREDMET: Prijedlog odluke o osnivanju Antikorupcijskog 
                       povjerenstva Krapinsko-zagorske županije 
 
 
                      Na temelju članka 32., st. 1., al. 1. Statuta Krapinsko-zagorske županije 
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – 
pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije dana 4. prosinca 2014. godine donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-
zagorske županije. 

 
2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje 

Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje. 
 
3. Za izvjestitelja po točci 1., a vezano uz točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Nikola 

Gospočić, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i 
mlade. 

 
 
 
                                                                                                               Ž U P A N 
                                                                                                              Željko Kolar 
 
Dostaviti: 
1. Županijska skupština, 
2. Za zbirku isprava, 
3. Pismohrana. 
 



                        
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, 
SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE 
KLASA: 004-01/14-01/03 
URBROJ: 2140/01-09-14-3 
KRAPINA, 20. 11. 2014. 
 
 
 
                                                                                                                    Ž U P A N 
                                                                                                     ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
 
PREDMET:                    Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva  
                                         Krapinsko-zagorske županije 
 
PRAVNI TEMELJ:       Čl. 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik 
                                         Krapinsko-zagorske županije», br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 
                                         i 26/13 – pročišćeni tekst) i odredbe Strategije suzbijanja korupcije 
                                         («Narodne novine», br. 75/08) 
 
NADLEŽNOST ZA 
DONOŠENJE:                Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ:        Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade –  
                                          Županu, Župan – Županijskoj skupštini 
 
IZVJESTITELJ:            Nikola Gospočić, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu 
                                         skrb, udruge i mlade 
 
 
OBRAZLOŽENJE: 
 
                Sukladno odredbama Strategije suzbijanja korupcije («Narodne novine», br. 75/08) 
i napucima Ministarstva pravosuđa, upućuju se jedinice lokalne (regionalne) samouprave na 
osnivanje Antikorupcijskih povjerenstva kao savjetodavnih oblika predstavničkih tijela na 
lokalnoj razini. 
                Korupcija, sukob interesa, nečasno obnašanje javnih ovlasti nipošto nisu u 
kategoriji služenja u interesu javnosti. Zloporaba ovlasti u privatnom interesu ili interesu uske 
grupe ljudi, jedna je od glavnih kočnica razvoja i napretka zajednice i društva u cjelini. Kako 
bi se ti pojavni oblici onemogućavali na samom početku i sjekli u korijenu, sve se više uočava 
neophodnost edukacije o antikorupcijskoj problematici i aktivnih mjera za sprečavanje 
korupcije na svim razinama – od najviših, pa do lokalne razine. Zakonska regulativa o sukobu 
interesa odnosi se na javne dužnosnike, pravosudne dužnosnike, državne službenike te 



službenike i namještenike u lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Temeljno načelo sprečavanja 
sukoba interesa nalaže da u obnašanju dužnosti službene osobe ne smiju svoj privatni interes 
staviti iznad javnog interesa. Kako bi se pratila i suzbijala korupcija na području županije, 
osniva se Antikorupcijsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije sa ciljem poticanja 
odgovornosti u vršenju javnih dužnosti, otvorenost vlasti i odlučivanja te sprečavanja 
korupcije. 
                Odlukom o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije, 
između ostalog, utvrđuju se zadaci i nadležnost Povjerenstva – od edukativnih aktivnosti za 
građane i javnost, poticanja na odgovorno ponašanje pri prepoznavanju i prijavi sukoba 
interesa i korupcije, do rješavanja konkretnih različitih oblika nedopuštenog ponašanja 
proisteklih iz sukoba interesa. Ovom Odlukom definirani su i uvjeti i kriteriji za izbor članova 
i članica Povjerenstva. 
                Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 
postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije», br. 24/14), provedeno je javno savjetovanje sa zainteresiranom 
javnošću – građanima, udrugama, građanskim inicijativama, zakladama, javnim i privatnim 
ustanovama, svim zainteresiranima koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti 
donošenju kvalitetne i provedive Odluke. Javno savjetovanje održano je u razdoblju od 8. 
studenog do zaključno 18. studenog 2014. godine. Na javni poziv nije pristiglo primjedbi i 
prijedloga, što je naznačeno u prilozima – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i Izvješću 
o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. 
                Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-
zagorske županije upućujemo Županu na razmatranje i Županijskoj skupštini na donošenje. 
 
 
 
 
 
                  PRIPREMILA:                                                                   PROČELNIK 
                      Savjetnica                                                               Nikola Gospočić, dipl. iur. 
          Ksenija Čuček, dipl. polit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOG: 
- Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Antikorupcijskog 
   povjerenstva Krapinsko-zagorske županije, 
- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, 
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa 
   zainteresiranom javnošću. 
 
 
 



 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
        Upravni odjel za zdravstvo,  
     socijalnu skrb, udruge i mlade 
 

 
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 
 

Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Antikorupcijskog 
povjerenstva Krapinsko-zagorske županije 

 
 
Krapinsko-zagorska županija objavljuje objedinjene primjedbe zaprimljene od strane predstavnika zainteresirane javnosti koji su dostavili 
primjedbe na Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije putem održanog savjetovanja u 
razdoblju od 8. studenog do 18. studenog 2014. godine. 
 
 
Red. 
br. 

Naziv dionika  
(pojedinac, 

organizacija, 
institucija) 

Članak na  
koji se  
odnosi 

primjedba/ 
prijedlog 

 
 

Tekst primjedbe / prijedloga 
 

Razlog prihvaćanja/ 
neprihvaćanja  
primjedbe ili 

prijedloga 

    
U otvorenom razdoblju savjetovanja sa zainteresiranom javnošću nije 
pristiglo primjedbi ili očitovanja na Nacrt prijedloga Odluke o 
osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije. 
 

 
 
/ 

 



 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA 
ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA 

ODLUKE O OSNIVANJU ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA 
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 

 
Naziv dokumenta Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Antikorupcijskog 

povjerenstva Krapinsko-zagorske županije 
 

Stvaratelj dokumenta, tijelo 
koje je provelo savjetovanje 

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade 
 
 

Svrha dokumenta Svrha Nacrta prijedloga Odluke je stvoriti preduvjete za 
osnivanje Antikorupcijskog povjerenstva kao savjetodavnog 
tijela Skupštine Krapinsko-zagorske županije 
 

Radno tijelo za izradu 
Nacrta 

Mr. Jasna Petek, zamjenica za društvene djelatnosti, 
Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove 
Županijske skupštine, 
Nikola Gospočić, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo, 
socijalnu skrb, udruge i mlade, 
Ksenija Čuček, savjetnica za razvoj civilnog društva 
 

Internetska stranica na kojoj 
je bio objavljen javni poziv 

www.kzz.hr – internetska stranica Krapinsko-zagorske 
županije 
 
Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo 
je od 8. studenog do 18. studenog 2014. godine 
 

Predstavnici zainteresirane 
javnosti koji su dostavili 
svoja očitovanja 

U otvorenom razdoblju savjetovanja sa zainteresiranom 
javnošću nije pristiglo primjedbi ili očitovanja na Nacrt 
prijedloga Odluke 
 

Prihvaćene/neprihvaćene 
primjedbe 
 

 
/ 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 
financijske troškove. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             NACRT PRIJEDLOGA 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
          ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
KLASA: 004-01/14-01/03 
URBROJ: 2140/01-01-14- 
Krapina, __. prosinac 2014. 
 
 
             Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) i 
odredbi Strategije suzbijanja korupcije  («Narodne novine», broj 75/08), Županijska 
skupština Krapinsko - zagorske županije na 10. sjednici održanoj dana __ . prosinca 2014. 
godine donijela je 
 

O D L U K U 
o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva  

Krapinsko-zagorske županije 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
            Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije osniva Antikorupcijsko 
povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine za 
praćenje i suzbijanje korupcije na području Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo). 
 

Članak 2. 
            Ovom Odlukom utvrđuju se zadaće, sastav i način imenovanja članova Povjerenstva i 
druga pitanja od važnosti za rad Povjerenstva. 
 
 
II. ZADAĆE POVJERENSTVA 
 

Članak 3. 
            Zadaće Povjerenstva su: 
            - izrađuje i predlaže Županijskoj skupštini program kojim se u obavljanju poslova iz 
djelokruga tijela Krapinsko-zagorske županije smanjuje ili onemogućava pojava korupcije, 
            - provodi i prati realizaciju programa suzbijanja korupcije za Krapinsko-zagorsku 
županiju, 
           - predlaže Županijskoj skupštini ostale mjere aktivnosti na sprečavanju svih vrsta 
koruptivnog ponašanja, 
           - sustavno prati podatke o pojavama korupcije koje mu dostavljaju građani i pravne 
osobe, 
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           - provodi informiranje javnosti o provedbi programa i mjera za suzbijanje korupcije za 
Krapinsko-zagorsku županiju, 
           - provodi informiranje javnosti o načinima prijave uočenih pojava i slučajeva 
korupcije, 
           - surađuje s ostalim čimbenicima zaduženim za provedbu programa za suzbijanje 
korupcije na podizanju ukupne svijesti u javnosti o štetnosti korupcije, 
           - prati Nacionalnu strategiju suzbijanja korupcije, 
           - podnosi izvješće Županijskoj skupštini o realizaciji programa za suzbijanje korupcije, 
           - jednom godišnje izvještava Županijsku skupštinu o svom radu. 
 
 
III. SASTAV, IMENOVANJE I NAČIN RADA POVJERENSTVA 
 

Članak 4. 
            Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova. 
            U Povjerenstvo članovi predstavničke većine u Županijskoj skupštini daju jednog 
člana,  članovi predstavničke manjine u Županijskoj skupštini daju dva člana, a četiri se člana 
bira temeljem javnog poziva. 
             Javnim pozivom bira se četiri člana iz reda uglednih javnih djelatnika. 
             Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine raspisuje i provodi javni poziv za 
predlaganje kandidata za članove Povjerenstva. 
              

Članak 5. 
            Mandat članova Povjerenstva traje do isteka tekućeg mandata Županijske skupštine 
Krapinsko-zagorske županije. 
            Povjerenstvo radi na sjednicama. 
            Sjednice saziva i njihovim radom rukovodi predsjednik Povjerenstva. 
            O radu Povjerenstva vodi se zapisnik. 
 

Članak 6. 
           Zbog specifičnosti područja djelovanja, Povjerenstvo će donijeti Poslovnik kojim će se 
detaljnije propisati organizacija i način rada Povjerenstva. 
 

Članak 7. 
           Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad sukladno Odluci Županijske 
skupštine Krapinsko-zagorske županije o naknadama članovima Županijske skupštine i 
njezinih radnih tijela. 
 

Članak 8. 
           Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to 
koriste li se u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju, na jednak način, muški i ženski rod. 
 
 
IV. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 9. 
           Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će Upravni odjel 
nadležan za problematiku korupcije/antikorupcije. 
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Članak 10. 
            Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u «Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije». 
 
 
 
                                                                                               PREDSJEDNICA 
                                                                                        ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
                                                                                         Vlasta Hubicki, dr. vet. med. 
 
 
Dostaviti: 
1. Župan, 
2. Ministarstvo pravosuđa 

Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, 
3. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, 
      n/p predstojnice, 
4. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, ovdje, 
5. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu, 
6. za prilog zapisniku, 
7. za Zbirku isprava, 
8. Pismohrana. 
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