
 

 

Antikorupcijsko povjerenstvo 
KLASA: 021-04/19-01/03 
URBROJ: 2163/1-01/8-19-04 
Pazin, 13. studenoga 2019. 
 
 

 
ZAPISNIK 

sa 2. sjednice Antikorupcijskog povjerenstva Skupštine Istarske županije održane dana 
13. studenoga 2019. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Istarske županije u 
Pazinu, Dršćevka 3 
 
Sjednici prisustvuju: predsjednik Povjerenstva Boris Rogić, Cinzia Počeko Kranjec, Aleksa 
Vale, Divna Radolović Rosanda. 
 
Osim članova Povjerenstva sjednici prisustvuju: Vesna Vesna Ivančić, tajnica Stručne službe 
Skupštine Istarske županije i Melita Ferenčić, pomoćnica tajnice Stručne službe Skupštine 
Istarske županije. 
 
Sjednicu otvara predsjednik Povjerenstva Boris Rogić, pozdravlja prisutne, konstatira 
kvorum i predlaže slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Informacija o dosadašnjim aktivnostima i planovima za naredno razdoblje,  

2. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristupu informacijama,  

3. Obveze provedbe Savjetovanja pri donošenju akata,  

4. Proaktivna objava i rezultati praćenja JLS na području Istarske županije i IŽ,  

5. Razno. 
 
Nakon što je dnevni red jednoglasno utvrđen, prešlo se na njegovo razmatranje. 
 

Ad-1. 
Informacija o dosadašnjim aktivnostima i planovima za naredno razdoblje 

 
Vesna Ivančić informira Povjerenstvo o dosadašnjim aktivnostima i planovima za naredno 
razdoblje vezano za problematiku sprečavanja korupcije u Istarskoj županiji. Antikorucijsko 
povjerenstvo je iniciralo, a Župan donio tranziciju prema normi ISO 9001:2015 koja je uspješno 
okončana. Okončan je i prvi audit vezan za navedenu normu, kao i postupak prelaska na e-
upravu. Vezano za primjenu uredbe EU 2016/679 EU Parlamenta i Vijeća o zaštiti osobnih 
podataka imenovan je Službenik za zaštitu osobnih podataka – Odvjetničko društvo 
ZAGORŠĆAK I PARTNERI. U ugovore s vanjskim partnerima, kao i u svu potrebnu 
dokumentaciju, javne pozive, natječaje i sl. ugrađene su odredbe o zaštiti osobnih podataka. 
Nadalje navodi da je u pripremi projekt „Mreža suradnje u provedbi javnih politika“ koji bi se 
trebao kandidirati na poziv za dostavu projektnih prijedloga – suradnja organizacija civilnog 
društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika za 
financiranje iz europskog socijalnog fonda gdje se kroz provedbu projekta planira izrada 



                                                             
 

Strategije suzbijanja korupcije u Istarskoj županiji, te kodeks korporativnog upravljanja 
trgovačkim društvima i ustanovama u kojima Istarska županija ima udjele ili kojih je osnivač.  
Veliki posao koji je u tijeku je preustroj i preuzimanje 200 poslova Ureda državne uprave i 
preuzimanje službenika u upravna tijela Istarske županije. Nakon preuzimanja službenika 
Ureda državne uprave, Županija će imati preko 250 službenika i namještenika, pa smo prema 
Uredbi 2016/679 u obvezi ustrojiti evidenciju aktivnosti obrade osobnih podataka. Isto tako, u 
obvezi smo uspostaviti unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i imenovati povjerljivu osobu za 
prijavu nepravilnosti. 
 
Boris Rogić zahvaljuje na informacijama, smatra da su vrlo korisne i konstatira da ih 
Antikorupcijsko povjerenstvo može samo prihvatiti.  
Antikorupcijsko povjerenstvo Istarske županije jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
prihvaća se Informacija o dosadašnjim aktivnostima i planovima za naredno razdoblje 

 
Ad-2. 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 
 
Melita Ferenčić, u svojstvu Službenika za informiranje obrazlaže predmetnu točku. Navodi da 
uz svoj redovan posao, obavlja od 2014. godine, kada ju je Župan imenovao, posao 
Službenika za informiranje za cijelu Županiju. Temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup 
informacijama službenici za informiranje dužni su do 31. siječnja napraviti Izvješće o provedbi 
Zakona o pravu na pristup informacijama i na propisanim elektronskim obrascima dostaviti ga 
Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske. Iz predmetnog izvješća razvidno je da je u 
2018. godini bilo 24 predmeta, da su svi zahtjevi riješeni. Na dva predmeta podnijeta je Žalba 
Povjereniku za informiranje RH i oba zahtjeva riješena su u korist Istarske županije, što je vrlo 
rijetko da Povjerenik ne rješava žalbe u korist korisnika informacije, već u korist javnog tijela 
koje je dužno dostaviti informaciju. To je jedan argument više da jako dobro odrađujemo 
posao, naravno uz suradnju sa svim pročelnicima upravnih tijela. Najveći broj zahtjeva tiče se 
djelokruga rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, pa bi stoga bilo korisno da 
u nekom budućem periodu Službenik za informiranje bude imenovan iz redova tog Upravnog 
odjela. 
Posao službenika za informiranje ne sastoji se samo u rješavanju zahtjeva za pristup 
informacijama, već je odgovoran i za predlaganje Županu Plana savjetovanja s javnošću i 
praćenja provedbe savjetovanja, kao i praćenja transparentnosti objavljivanja informacija i 
dokumenata na web portalu Istarske županije, po mogućnosti u strojno čitljivom formatu. 
 
Boris Rogić zahvaljuje i predlaže da Antikorupcijsko povjerenstvo podrži prezentiranu 
Informaciju: 
 
Povjerenstvo jednoglasno donosi sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
Prihvaća se Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu. 
 

Ad-3. 
Obveze provedbe Savjetovanja pri donošenju akata 

 
Melita Ferenčić navodi da je već napomenula da je u obvezi Službenika za informiranje da 
predlaže Županu Plan savjetovanja s javnošću i da koordinira provođenje savjetovanja s 
javnošću. Temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama dužni smo provoditi 



                                                             
 

savjetovanje za svaki opći akt, dokument ili strategiju kojima se utječe na interese građana i 
koji su značajni za javnost. Ove je godine provedeno savjetovanje, ili je u tijeku provođenje, 
za najviše dokumenata od kada provodimo savjetovanje s javnošću, čak 11 dokumenata, što 
je vrlo dobro. Na početku je to bilo u manjem obimu ali je važno da smo svi zajedno shvatili 
da je osim zakonskih obveza, to važno radi transparentnosti rada naše Županije. 
 
Boris Rogić se u ime Povjerenstva zahvaljuje na informaciji. 
 

Ad-4. 
Proaktivna objava i rezultati praćenja JLS na području Istarske županije 

 
Melita Ferenčić navodi da je početkom godine Ured Povjerenika za informiranje proveo 
analizu web stranica svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Istarskoj 
županiji i u lipnju pozvao službenike za informiranje i zainteresirane pročelnike na objavu 
rezultata. Tajnica Skupštine i ja sudjelovale smo u Gradu Puli na toj prezentaciji i veoma 
ugodno su nas iznenadili rezultati. Od 42 JLS i Županije na području Istarske županije, postigli 
smo najbolji rezultat. Po kriterijima koje su odredili a svi se odnose na odredbe Zakona o pravu 
na pristup informacijama, po ukupnim rezultatima zadovoljili smo 91,4% kriterija, 10% posto 
iza nas su gradovi Labin, Pula, Pazin, a svi ostali još niže. Ono što bismo još trebali popraviti 
je poraditi na registru podataka i objavi na webu u strojno čitljivom formatu, nedostajali su 
zapisnici formalnih radnih tijela i povjerenstava, što smo već ispravili, a do sada ih nismo dizali 
na web iz razloga što smo u jednoj uputi bivše Povjerenice iščitali da je dovoljno objavljivati 
zapisnike sa sjednica Skupštine. Ovaj rezultat nije samo posljedica rada službenika za 
informiranje, već svih pročelnika i službenika županije. 
 
Cinzia Počeko Kranjec primjećuje da su neke općine imale vrlo slabe rezultate i da bi trebali 
poraditi na transparentnosti. 
 
Melita Ferenčić odgovara da je, bez obzira što Povjerenik ima nadzor nad radom službenika 
za informiranje, naglašeno da je prezentacija rezultata više edukativne naravi bez straha od 
nadzora. Sigurno će i te manje JLS uložiti dodatni napor da se ti rezultati u dogledno vrijeme 
poprave bez obzira na manju ekipiranost u općinama. Kao dobar primjer ističe rezultat Općine 
Gračišće kao male Općine. 
 
Divnu Radolović Rosanda interesira da li postoje sankcije za JLS koje nisu transparentne. 
 
Melita Ferenčić odgovara kako nadzor vrši ured Povjerenika za informiranje, ali cilj nije 
kažnjavanje već educiranje. 
 
Boris Rogić se na kraju zahvaljuje na informacijama koje je Antikorupcijsko povjerenstvo 
dobilo. 
 
Sjednica je zaključena u 11,30 sati. 
 
 
Zapinik vodila 
Silvija Klarić       

Predsjednik Povjerenstva 
       Boris Rogić 

 


