
Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne 

novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. 

kolovoza 2012. godine donijela 

 

 
 

 

ODLUKU O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE PROVEDBE 

MJERA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE 
 

(„Narodne novine“, broj 90/12) 

 

 

 

I. 

Osniva se Povjerenstvo za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije (u 

daljnjem tekstu: Povjerenstvo), kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske. 

 

II. 

U Povjerenstvo se imenuju: 

– ministar pravosuđa, predsjednik Povjerenstva, 

– ministar unutarnjih poslova, član 

– ministar znanosti, obrazovanja i sporta, član 

– ministar poduzetništva i obrta, član 

– ministar zdravlja, član 

– ministar financija, član 

– ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, član 

– ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, član 

– ministar uprave, član 

– zamjenica ministra gospodarstva, članica 

– predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, član 

– glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske, član 

– glavni državni revizor, član 

– predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, članica 

– ravnatelj Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, član 

– ravnatelj Ureda za udruge, član. 

 

III. 

Uloga Povjerenstva je strateško praćenje provedbe nacionalnih dokumenata koji se 

odnose na suzbijanje korupcije. 

U ostvarivanju svoje uloge, Povjerenstvo: 



– procjenjuje utjecaj mjera iz nacionalnih strateških i provedbenih dokumenata 

vezanih uz suzbijanje korupcije, 

– kontinuirano radi na unaprjeđenju nacionalnih strateških i provedbenih dokumenata 

vezanih uz suzbijanje korupcije, 

– daje smjernice za izradu nacionalnih strateških i provedbenih dokumenata vezanih 

uz suzbijanje korupcije, 

– prati i usmjerava aktivnosti koje se poduzimaju u području suzbijanja korupcije, 

– razmatra donošenje i/ili promjenu važećih propisa kojima se uređuje suzbijanje 

korupcije, 

– daje prijedloge u vezi s prihvaćanjem i primjenom međunarodnih propisa iz 

područja suzbijanja korupcije. 

 

IV. 

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Ministarstvo pravosuđa, 

Samostalni sektor za suzbijanje korupcije. Sektor ujedno obavlja poslove Tajništva 

Povjerenstva. 

 

V. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Povjerenstva 

za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije (»Narodne novine«, br. 44/2008, 

121/2008, 139/2008, 124/2009, 140/2009, 141/2009, 95/2010 i 40/2011). 

 

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim 

novinama«. 


