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Općenito o Savjetu za sprječavanje korupcije 

 
Vlada Republike Hrvatske je, obzirom na potrebu preciznije artikulacije uloge Savjeta te 

proširenja sastava njegovih članova predstavnicima tijela javne vlasti koja kao nositelji 

aktivnosti Akcijskog plana trebaju imati riječ u donošenju odluka, na svojoj sjednici održanoj 

31. ožujka 2017. godine donijela Odluku o osnivanju Savjeta za sprječavanje korupcije 

(,,Narodne novine", broj 31/17), kojom je dodatno ojačan mehanizam nadzora provedbe te 

procjene uspješnosti učinaka antikorupcijskih mjera, kako bi se osigurala efikasnost ukupnih 

nacionalnih antikorupcijskih napora. Na sjednici održanoj 7. prosinca 2020. godine, Vlada je 

donijela Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za sprječavanje korupcije 

(,,Narodne novine", broj 136/20) kojom se, na temelju Odluke o proglašenju Zakona o 

ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, mijenja naziv, djelokrug ili ustrojstvo pojedinih 

tijela. Odlukom se, između ostalog, u rad Savjeta uključilo predstavnike Državnog izbornog 

povjerenstva, Ureda pučke pravobraniteljice te Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog 

društva.  

 

U okviru svoga djelokruga Savjet: 

- koordinira postupkom izrade nacionalnih strateških i provedbenih dokumenata vezanih 

za sprječavanje korupcije 

- priprema prijedloge te predlaže izmjene i dopune nacionalnih strateških dokumenata 

vezanih za sprječavanje korupcije 

- sustavno prati provedbu aktivnosti provedbenih dokumenata vezanih za sprječavanje 

korupcije, uključujući konzultacije i savjetovanja nadležnih tijela u svim fazama njihove 

provedbe 

- sustavno procjenjuje učinke provedbe antikorupcijskih mjera i aktivnosti iz nacionalnih 

strateških i provedbenih dokumenata vezanih za sprječavanje korupcije 

- razvija metode s ciljem unaprjeđenja izrade, provedbe i procjene učinaka provedbe 

strateških i provedbenih dokumenata vezanih za sprječavanje korupcije 

- predlaže Vladi Republike Hrvatske ostale mjere i aktivnosti za sprječavanje korupcije. 

 

Stručne i administrativne poslove za rad Savjeta obavlja Ministarstvo pravosuđa i uprave, a čiji 

predstavnik ujedno obavlja i funkciju predsjednika Savjeta koju je u navedenom razdoblju 

obnašao državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave mr. sc. Josip Salapić. Ministarstvo 

pravosuđa i uprave jest centralno koordinacijsko tijelo u području formiranja politike prevencije 

korupcije u Republici Hrvatskoj. U području formiranja politika, Ministarstvo pravosuđa i 

uprave koordinira izradom, provedbom i nadzorom provedbe nacionalnih strateških i 

provedbenih dokumenata vezanih za sprječavanje korupcije u Republici Hrvatskoj. 

 

Sukladno navedenoj Odluci, Savjet ima 31 člana, a koji su predstavnici Ministarstva pravosuđa 

i uprave, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva financija, Ministarstva vanjskih i 

europskih poslova, Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva znanosti i obrazovanja, 

Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva zdravstva, Ministarstva 



poljoprivrede, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva kulture i medija, 

Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ureda za udruge Vlade RH, 

Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Državnoga sudbenog vijeća, 

Državnoodvjetničkog vijeća, Državnoga ureda za reviziju, Državne komisije za kontrolu 

postupaka javne nabave, Povjerenika za informiranje, Povjerenstva za odlučivanje o sukobu 

interesa, Pučkog pravobranitelja, Državnoga izbornog povjerenstva, Središnjega državnog 

ureda za razvoj digitalnog društva, Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova, Hrvatske 

zajednice općina te četiri predstavnika civilnoga društva iz reda udruga koje se bave pristupom 

informacijama i transparentnošću, javnim politikama i sprječavanjem korupcije. 

 

Također, sukladno navedenoj Odluci, članovi Savjeta za sprječavanje korupcije, za središnja 

tijela državne uprave, predstavnici su u rangu državnog tajnika ili ravnatelja uprave, odnosno 

zamjenika državnog tajnika Središnjega državnog ureda. U rad Savjeta, prema potrebi, mogu 

se uključiti i predstavnici drugih nadležnih tijela i institucija, i druge osobe koje svojim 

sudjelovanjem mogu pridonijeti radu Savjeta, kao i predstavnici sredstava javnog priopćivanja, 

ali bez prava odlučivanja. 

 

Sjednice Savjeta održavaju se najmanje jedanput u šest mjeseci, a prema potrebi i češće. Rad 

Savjeta jest javan te se o temama i zaključcima održanih sjednica javnost informira putem 

medija i informacija objavljenih na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.  



Rad Savjeta za sprječavanje korupcije u 2021. godini 

Posebne okolnosti koje su u velikoj mjeri onemogućile ili usporile rad mnogih tijela javne 

vlasti, usporile su i rad Savjeta tijekom 2021. godine.  

Međutim, s ciljem osiguravanja kontinuiteta u radu Savjeta, prva sjednica u 2021. godini, a 

trinaesta po redu sjednica Savjeta za sprječavanje korupcije, zbog izvanrednih okolnosti 

prouzročenih epidemijom, održana je 31. ožujka 2021. godine virtualno putem Microsoft 

Teams platforme.  

Savjet se prije svega osvrnuo na Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za 

sprječavanje korupcije koju je Vlada Rh donije na sjednici održanoj 7. prosinca 2020. godine, 

a kojom se između ostalog, u rad Savjeta uključilo predstavnike Državnog izbornog 

povjerenstva, Ureda pučke pravobraniteljice te Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog 

društva. Istaknuto je kako je sudjelovanje predstavnika DIP-a, Ureda pučke pravobraniteljice i 

Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva ključno, budući da su navedena tijela 

nadležna u određenim područjima koja su povezana s preventivnim antikorupcijskim 

politikama. Njihovo sudjelovanje u radu Savjeta za sprječavanje korupcije potrebno je u svrhu 

jačanja njegovog kapaciteta u formiranju nacionalne antikorupcijske politike kroz 

omogućavanje kontinuirane razmjene mišljenja, informacija i najboljih praksi vezanih uz 

preventivne antikorupcijske aktivnosti. Nadalje, u izmjenama se Odluku uskladilo i s 

odredbama Zakona o sustavu državne uprave vezano za ukidanje pomoćnika ministara u 

tijelima državne uprave i Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave vezano za 

promjenu naziva i nadležnosti pojedinih tijela državne uprave. 

Ujedno, Savjet se osvrnuo i na Izvješće o radu Savjeta za sprječavanje korupcije za 2019. i 

2020. godinu koje je s obzirom na situaciju prouzročenu okolnostima epidemije COVID-19 

koja je u velikoj mjeri onemogućila i/ili usporila rad Savjeta, po prvi puta izrađeno za 

dvogodišnje razdoblje.  

Raspravljalo se o provedbi aktivnosti Akcijskog plana za 2019. i 2020. godinu uz Strategiju 

suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine te je predstavljen i prihvaćen 

Prijedlog Izvješća o provedbi aktivnosti za 2020. godinu Akcijskog plana za 2019. i 2020. uz 

Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine koji je nastavno upućen 

u proceduru Vlade RH. 

Što se tiče navedenog Akcijskog plana, kao treći i ujedno posljednji provedbeni dokument u 

okviru provedbe prošle Strategije, zaokružuje provedbu aktivnosti prethodnog šestogodišnjeg 

strateškog razdoblja. Isti je sadržavao ukupno 111 aktivnosti podijeljenih u 14 horizontalnih 

strateških te posebnih prioritetnih područja. Od ukupnog broja aktivnosti njih 80 je provedeno, 

17 djelomično provedeno, a nije provedeno 14 aktivnosti. Izraženo u postotcima, provedenih i 

djelomično provedenih aktivnosti je 87%, dok je 13% neprovedenih aktivnosti.  

Na sjednici su predstavljeni koraci u izradi nove Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje 

od 2021. do 2030. godine. Za izradu je zadužena Radna skupina u kojoj su sudjelovali i mnogi 

članovi Savjeta za sprječavanje korupcije. 



Naglašeno je kako Savjet ima važnu ulogu u izradi Strategije u smislu koordinacije izrade i 

potvrde nacrta prijedloga te kako će nacrt Strategije biti objavljen članovima Savjeta na 

internom savjetovanju, a kako bi članovi mogli komentirati predmetni nacrt prije upućivanja 

istog u postupak javnog savjetovanja. 

Također, Savjet je obaviješten o aktualnostima vezano uz provedbu Zakona o zaštiti prijavitelja 

od strane predstavnika Ureda pučkog pravobranitelja. Zakon je donesen u Hrvatskom saboru 6. 

veljače 2019., a stupio je na snagu 1. srpnja 2019. godine. Primarni cilj Zakona jest jačanje 

svijesti i poticanje građana na prijavljivanje nepravilnosti o kojima imaju saznanja, a koje su 

povezane s obavljanjem poslova kod poslodavca. Ovim se Zakonom po prvi puta sistematizirala 

i detaljno uredila problematika vezana isključivo za prijavitelje nepravilnosti.  

Zakon za zaštitu prijavitelja nepravilnosti koji je donesen 2019.  propisuje posebne mehanizme 

sudske i druge mehanizme zaštite uključujući zaštitu identiteta i povjerljivosti prijave kao i 

posebna prava prijavitelja. RH je u to vrijeme bila jedna od desetak država članica EU koja je 

imala donesen poseban Zakon koji regulira ovo područje. Istaknuto je kako je za 2021. godinu 

planirana izrada nacrta novog zakonskog okvira u okviru postupka usklađivanja nacionalnog 

okvira za zaštitu prijavitelja nepravilnosti s Direktivom (EU) 2019/1937 o zaštiti osoba koje 

prijavljuju povrede prava Unije.  

 

Četrnaesta sjednica Savjeta za sprječavanje korupcije, zbog izvanrednih okolnosti 

prouzročenih epidemijom, održana je 30. lipnja 2021. godine virtualno putem Microsoft 

Teams platforme. 

Savjet se osvrnuo na proces izrade Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 

2030. godine. Članovi su informirani kako je Strategija bila na javnom savjetovanju mjesec 

dana, od 25. lipnja do 25. srpnja 2021. godine.  

Članovi Savjeta obaviješteni su o planiranoj izradi prvog akcijskog plana za razdoblje od 2022. 

do 2024. godine kao i o aktivnoj ulozi svih članova u njegovoj izradi.  

Nadalje, Savjetu je predstavljen Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., odnosno 

reforme i ulaganja za sprječavanje i suzbijanje korupcije definirane unutar komponente 2.6. 

Nacionalnog plana, koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila na sjednici krajem travnja 2021. 

godine te je službeno dostavljen na ocjenu Europskoj komisiji 14. svibnja 2021. godine. 

Europska komisija je 8. srpnja 2021. godine usvojila prijedlog Provedbene odluke Vijeća 

Europske unije o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske, kojeg je 

Vijeće Europske unije službeno usvojilo 28. srpnja 2021.  

Navedena komponenta NPOO-a uključuje provedbu četiri reforme te četiri ulaganja u ovom 

području. U okviru navedenih reformi i ulaganja predviđeno je: 

- razvijanje informacijske platforme za poboljšanje koordinacije i suradnje tijela uključenih u 

provedbu nacionalnih antikorupcijskih dokumenata i za jasno informiranje građana o 

postojećem zakonodavnom okviru u području sprječavanja korupcije te o dostupnim alatima; 



- provedba detaljne evaluacije Zakona o pravu na pristup informacijama i njegovih učinaka s 

ciljem unaprjeđenja njegove provedbe; 

- unapređenje korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu 

jedinica lokalne i područne (regionalne) uprave, kao i unaprjeđenje mehanizama za praćenje 

provedbe i učinaka antikorupcijskih dokumenata za trgovačka društva u vlasništvu jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave; 

- provedba edukativnih radionica za suce s temom javne nabave ima za cilj dodatno jačanje 

sudske zaštite u postupcima javne nabave; 

- provedba nacionalne antikorupcijske kampanje radi podizanja javne svijesti o štetnosti 

korupcije, nužnosti sprječavanja i suzbijanja te prijavljivanju korupcije; 

- osuvremenjivanje rada cjelokupne infrastrukture za etiku u državnoj službi kroz digitalizaciju 

etičkog sustava državnih službenika;  

- dodatno unapređenje IT sustava imovinskih kartica dužnosnika u kontekstu ubrzavanja i 

olakšavanja postupaka njihovog podnošenja, obrade i provjere; 

- jačanje ljudskih i infrastrukturnih kapaciteta PNUSKOK-a s ciljem unaprjeđenja učinkovitosti 

u suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta. 

Nastavno na sve navedeno, naglašeno je kako organizacije civilnog društva mogu doprinijeti u 

suzbijanju korupcije provodeći istraživačke aktivnosti, aktivnosti osvještavanja javnosti i 

aktivnosti edukacije.  



Izrada Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine 

Jedna od osnovnih zadaća Savjeta je sudjelovanje u izradi i sustavno praćenje provedbe te 

aktivnosti iz nacionalnih strateških i provedbenih dokumenata vezanih uz sprječavanje 

korupcije. Sukladno tome, potrebno je ovdje osim informacija o održanim sjednicama, navesti 

više informacija o izradi novog strateškog okvira – Strategije sprječavanja korupcije za 

razdoblje od 2021. do 2030. godine koja je donesena u listopadu 2021. godine i prvog pratećeg 

provedbenog dokumenta Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024 uz Strategiju. Članovi 

Savjeta su u razdoblju nakon razdoblja provedbe i izrade dokumenata o provedbi mjera 

prethodne Strategije intenzivno surađivali na izradi nove Strategije i prvog pratećeg Akcijskog 

plana. 

Aktivnost formiranja novog strateškog okvira u ovom području navedena je u Programu Vlade 

Republike Hrvatske, a planirana je i u sklopu Nacionalnog programa reformi za 2020., a 

područje borbe protiv korupcije jedno je od strateških ciljeva u prijedlogu Nacionalne razvojne 

strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, krovnog nacionalnog strateškog dokumenta u 

okviru kojeg su predložene smjernice budućeg razvoja strateškog okvira za borbu protiv 

korupcije u Republici Hrvatskoj. 

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. studenog 2020. godine donijela Odluku 

o pokretanju postupka izrade Strategije za sprječavanje korupcije za razdoblje od 2021. do 

2030. godine. Navedenom Odlukom zaduženo Ministarstvo pravosuđa i uprave određeno je 

kao nositelj izrade Strategije za sprječavanje korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, 

koja treba obuhvatiti daljnje unaprjeđenje učinkovitosti borbe protiv korupcije, razvoj 

institucionalnih, zakonodavnih, administrativnih i pravosudnih kapaciteta za borbu protiv 

korupcije u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2030. godine. 

U procesu razvijanja nove Strategije preuzet je proaktivni pristup u preventivnom djelovanju 

na uzroke i rizike nastanka korupcije temeljen ponajprije upravo na principu sinergijskog 

djelovanja. U svrhu izrade Strategije i poštujući načelo partnerstva, 3. prosinca 2020. godine 

osnovana je Radna skupina sastavljena od predstavnika tijela javne vlasti i širokog kruga 

zainteresiranih dionika iz civilnog sektora, medija, akademske zajednice, privatnog sektora i 

sindikata, među kojima su i mnogi članovi Savjeta za sprječavanje korupcije. Osim Radne 

skupine s članovima na ekspertnoj razini, koordinacijsku ulogu u izradi imao je i Savjet.  

U procesu izrade održana su 3 sastanka Radne skupine. Prvi sastanak održan je 21. prosinca 

2020., drugi 23. veljače 2021., a treći sastanak Radne skupine održan je 17. ožujka 2021.  

Radna skupina bila je zadužena za procjenu postojećeg stanja na temelju identifikacije 

korupcijski osjetljivih područja na razini pojedinih institucija odnosno u pojedinim područjima.  

Identifikacija korupcijski osjetljivih područja od strane Radne skupine sastojala se od detekcije 

„osjetljivih poslovnih procesa“ odnosno slabosti u organizacijskoj strukturi koje omogućuju 

pojavu korupcijskih rizika. Osim toga, u obzir je uzeta i procjena pravnog okvira koji regulira 

područja osjetljiva na korupciju odnosno eventualni nedostatci u pravnoj regulaciji koji 

pogoduju pojavi korupcijskih rizika. S obzirom da se korupcijski rizici razlikuju od sektora do 



sektora, procjenu stanja i identifikaciju rizičnih područja provodili su, ponajprije, službenici 

zaposleni u sustavu u okviru svojih kompetencija, ali i predstavnici ostalih dionika koji pružaju 

vrijedan pogled „izvana“ na područja rizika u djelovanju javne vlasti, a s ciljem formuliranja 

što učinkovitije antikorupcijske intervencije. 

U postupku izrade Strategije, uzeta je u obzir i interna analiza provedbe Strategije suzbijanja 

korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine koja naglasak stavlja na područja korupcijskih 

rizika identificiranih u prethodnoj Strategiji, a koja su nedovoljno adresirana u pratećim 

provedbenim dokumentima prethodnog strateškog razdoblja te na mjere koje je s obzirom na 

njihovu relevantnost u smislu umanjivanja prepoznatih korupcijskih rizika, bez obzira na do 

sad provedene aktivnosti, potrebno nadalje kontinuirano jačati. 

Također, pri formuliranju posebnih ciljeva Strategije, uzeta su u obzir i identificirana područja 

korupcijskih rizika u sljedećim dokumentima međunarodne procjene: 

- Izvješće V. kruga evaluacije GRECO-a za Republiku Hrvatsku  

- Izvješća Europske komisije za Republiku Hrvatsku i Posebne preporuke Vijeća u okviru 

Europskog semestra u razdoblju provedbe prethodne Strategije 

- preporuke Izvješća OECD-a Pregled investicijske politike Republike Hrvatske (Investment 

Policy Reviews)  

- Godišnje izvješće o vladavini prava Europske komisije za 2020.  

- Analitičke podloge Grupacije Svjetske banke izrađene u okviru postupka pripreme prijedloga 

NRS-a 2030 

- preporuke Izvješća OECD-a Pregled korporativnog upravljanja u poduzećima u državnom 

vlasništvu u Hrvatskoj (Rewiew of the Corporate Governance of SOEs in Croatia)  

Također, u obzir su uzeti i rezultati istraživanja koje se provodilo na mrežnoj stranici 

Ministarstva pravosuđa i uprave paralelno s postupkom izrade Strategije s ciljem dobivanja 

procjene postojećeg stanja percepcije korupcije kod građana (uz već postojeća istraživanja 

Eurobarometra ili Transparency Internationala) kao polaznih rezultata prije početka provedbe 

mjera u okviru novoga strateškog okvira. Rezultati istraživanja jedna su od referentnih točaka 

u formiranju intervencije sprječavanja korupcije u Strategiji te će biti važni za praćenje učinka 

njezine provedbe. 

Posebni ciljevi nove Strategije odnose se na jačanje institucionalnog i normativnog okvira za 

borbu protiv korupcije, povećanje transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, 

unaprjeđenje sustava integriteta i upravljanje sukobom interesa te podizanje javne svijesti o 

štetnosti korupcije i jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave. 

Nadalje, kao jedan od posebnih ciljeva Strategija određuje jačanje antikorupcijskih potencijala 

u javnoj nabavi te u tom smislu određuje mjere unaprjeđenja normativnog okvira javne nabave 

i sustava pravne zaštite na području javne nabave, unaprjeđenja mehanizama nadzora, 

transparentnosti i izbjegavanja sukoba interesa nabava, jačanje transparentnosti postupaka 

jednostavne nabave, unaprjeđenje stručne antikorupcijske edukacije stručnih osoba u sustavu 

javne nabave itd. Zatim, Strategija poseban naglasak stavlja na podizanje svijesti javnosti o 

štetnosti korupcije, djelovanju postojećih antikorupcijskih mehanizama, potrebi prijavljivanja 



korupcije i jačanju uloge građana u sinergijskim antikorupcijskim aktivnostima. Također, jedan 

od prioriteta nove Strategije je jačanje antikorupcijskih mehanizama na lokalnoj i regionalnoj 

razini, među ostalim, u kontekstu jačanja antikorupcijskih alata u upravljanju trgovačkim 

društvima u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave u smislu poticanja 

jačanja standarda korporativnog upravljanja u skladu sa smjernicama OECD-a. Također, 

planirano je i jačanje standarda upravljanja sukobom interesa i jačanja etičke infrastrukture na 

ovim razinama kroz donošenje kodeksa ponašanja za dužnosnike, službenike, članove 

predstavničkih tijela, kao i jačanje preduvjeta za uključivanje građana u donošenje pravnih 

akata na lokalnoj razini. 

Što se tiče provedbe Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, 

planirano je da će se ista provoditi tijekom tri trogodišnja provedbena dokumenta (akcijska 

plana) i to za razdoblje od 2022. do 2024. godine, zatim za razdoblje od 2025. do 2027. te 

posljednji provedbeni dokument u ovom strateškom razdoblju za razdoblje od 2028. do 2030. 

godine. 

Strategija određuje osnovno usmjerenje te postavlja pet, već navedenih, posebnih ciljeva 

antikorupcijske intervencije u predstojećem desetogodišnjem razdoblju. Osim toga, pod svakim 

posebnim ciljem određene su mjere za postizanje postavljenih ciljeva, koje će biti temelj izradi 

akcijskih planova. 

Trenutno je u postupku izrada Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine uz 

Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine koja je započela krajem 

2021. godine. U izradi ovog Akcijskog plana također sudjeluju članovi Savjeta za sprječavanje 

korupcije, odnosno velik broj tijela javne vlasti, predstavnika jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave i udruga civilnog društva. 

Predmetni Akcijski plan sadržava konkretne aktivnosti za upravljanje korupcijskim rizicima u 

okviru prethodno strateški određenih posebnih ciljeva i mjera u pojedinim sektorskim 

prioritetnim područjima. U okviru mjera, uz svaku planiranu aktivnost definirana su nadležna 

tijela za provedbu, rokove provedbe, potrebna financijska sredstva te pokazatelji rezultata 

odnosno ciljana vrijednost njihove provedbe. 

Što se tiče praćenja provedbe, Republika Hrvatska ima formiran institucionalni okvir za nadzor 

provedbe strateških i provedbenih dokumenata na području borbe protiv korupcije.  

Osim Savjeta za sprječavanje korupcije na razini izvršne vlasti kojemu je stručna i 

administrativna podrška Ministarstvo pravosuđa i uprave, na parlamentarnoj razini provedba 

Akcijskog plana pratit će Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja 

korupcije. 

Na temelju provedbe Akcijskog plana bit će izrađena službena izvješća o provedbi od strane 

Ministarstva pravosuđa i uprave. Izvješća će biti potvrđena od strane Savjeta za sprječavanje 

korupcije, a nakon prihvaćanja od strane Vlade Republike Hrvatske, objavljena na službenim 

mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave. 

 



Zaključak 

 

Dosljedna provedba nacionalnih dokumenata jedan je od nužnih elemenata u borbi protiv 

korupcije te se provedbom zadanih aktivnosti pridonosi uklanjanju prepreka gospodarskom 

razvoju te ublažavanju negativne percepcije korupcije i jačanju povjerenja građana u institucije. 

 

Savjet je osnovan, ponajprije, s ciljem osiguravanja provedbe i nadzora provedbe 

antikorupcijskih aktivnosti odnosno unaprjeđenja u njihovoj izradi te uklanjanja potencijalnih 

prepreka njihovoj provedbi. Upravo je stoga Savjet sastavljen od predstavnika tijela nositelja 

provedbe aktivnosti iz akcijskih planova te na svojim sjednicama redovito raspravlja o provedbi 

aktivnosti aktualnih antikorupcijskih dokumenata odnosno o fazama, poteškoćama i 

potencijalnim unaprjeđenjima provedbe pojedinih aktivnosti. Osnivanje Savjeta za sprječavanje 

korupcije značilo je upravo snaženje nadzornog mehanizma kako bi se osigurala učinkovitost 

ukupnih nacionalnih antikorupcijskih napora.  

 

Pozitivni učinci rada Savjeta vidljivi su usporedbom rezultata provedbe Akcijskih planova za 

2015. i 2016. godinu, 2017. i 2018. godinu te 2019. i 2020. godinu u provedbi prethodne 

Strategije za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Može se zaključiti o uzlaznom trendu 

vezanom za postotak provedbe planiranih antikorupcijskih aktivnosti u aktualnom strateškom 

okviru.  

 

Što se tiče provedbe Akcijskog plana za 2019. i 2020. godinu, rezultati pokazuju da je 

provedeno i djelomično provedeno 88 % aktivnosti iz predmetnog dokumenta. Ovakav rezultat 

predstavlja pozitivan napredak s obzirom na provedbu Akcijskog plana za 2017. i 2018. godinu 

iz kojeg je provedeno i djelomično provedeno 83% aktivnosti te Akcijskog plana za 2015. i 

2016. godinu iz kojeg je provedeno i djelomično provedeno 57 % aktivnosti. 

 

Potrebno je reći da je bitnu ulogu u intenziviranju provedbe antikorupcijskih aktivnosti imao 

upravo Savjet, koji se u okviru dosadašnjeg rada, uz postojeći sustav nadzora provedbe 

antikorupcijskih dokumenata na razini zakonodavne vlasti, profilirao u jedno od ključnih tijela 

u procesu formiranja i provedbe dokumenata i javnih politika vezanih za borbu protiv korupcije 

na razini izvršne vlasti, ali uz znatan doprinos predstavnika pravosuđa i udruga civilnog društva. 

 

U 2021. godini formiran je novi desetogodišnji strateški okvir te je trenutno u visokoj fazi 

dovršenosti i prvi provedbeni Akcijski plan uz Strategiju za razdoblje od 2022. do 2024. U 

izradi ovih dokumenata važnu ulogu imao je i Savjet. Savjet će također imati vrlo važnu ulogu 

i u praćenju provedbe aktivnosti i mjera navedenog, ali i sljedeća dva planirana Akcijska plana 

u ovom strateškom razdoblju. 

 

Također, Savjet će dodatno unaprijediti svoje djelovanje kao forum za razmjenu mišljenja 

između nositelja izvršne vlasti, udruga civilnog društva i pravosudne vlasti te omogućiti 

rasprave iz svih aspekata o pitanjima sprječavanja korupcije koja se pojavljuju u praksi te je 

osigurao utjecaj navedenih aktera u borbi protiv korupcije prilikom formiranja ideja i 



formulacije aktivnosti kojima se konkretizira borba protiv korupcije u smislu ostvarenja 

strateški definiranih ciljeva.  

Kroz rad Savjeta omogućen je i nadzor nad provedbom tih aktivnosti svim zainteresiranim 

akterima te mogućnost neposredne rasprave o provedivosti zadanih aktivnosti s nositeljima 

provedbe. Na temelju ostvarenih i mjerljivih rezultata, cilj je nastaviti rad Savjeta i to 

intenziviranjem sastanaka po kvartalima te uključivanjem novih aktera koji imaju ulogu u 

preventivnim antikorupcijskim aktivnostima i čije bi sudjelovanje pridonijelo sveobuhvatnosti 

pristupa u borbi protiv korupcije.  

 

 

 


