
 

                                                   

Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji 

korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika 

ODGOVORI NA PITANJA 

pristigla na esf@udruge.vlada.hr od 19.11.2019. do 24.2.2020. 
 

PITANJE ODGOVOR 
1. Planiramo prijaviti na natječaj koji je objavljen 

u sklopu Europskog socijalnog fonda na temu 

poboljšanja suradnje organizacija civilnog 

društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i 

sukoba interesa koji je otvoren do 30.06. ove 

godine.  

 

Okosnica našeg projekta bio bi softver koji 

otkriva nepravilnosti i sukobe interesa u 

postupcima javne nabave koja je osobito 

osjetljiva na korupciju. Nadalje, s ciljem 

povećanja transparentnosti i boljeg 

sudjelovanja građana namjeravali smo napraviti 

aplikaciju s pomoću koje bi naši građani na vrlo 

jednostavan i razumljiv način vidjeli na što se 

točno troše novci u gradu Zagrebu. 

 

Budući da je naša udruga registrirana u Zagrebu, 

kako bismo uopće sudjelovali u natječaju, grad 

Zagreb mora biti naš partner. Poslali smo upit 

gradskim vlastima s molbom za suradnju u 

sklopu ovog projekta, no danas smo dobili 

negativan odgovor uz opravdanje da grad 

Zagreb ima prevelik broj preuzetih obveza i 

projekata te da zbog toga nije u mogućnosti biti 

naš partner. Htjeli bismo napomenuti da grad 

Zagreb u sklopu ovog projekta ne bi morao 

Hvala na komentaru. Ukoliko dođe do 

izmjene natječajne dokumentacije, uzet 

ćemo ga u obzir. 
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preuzeti nikakve velike obveze jer bismo za 

izradu projektne dokumentacije, organiziranje i 

provedbu projekta bili zaduženi upravo mi. 

Jedina obveza grada Zagreba bila bi da njihovi 

djelatnici u jednom trenutku u iduće dvije 

godine sudjeluju u radionicama koje smo 

namjeravali organizirati s pomoću naših drugih 

partnera na temu prevencije korupcije i sukoba 

interesa. 

 

S obzirom na navedeno postavlja se pitanje 

kakav je uopće smisao ovog natječaja budući da 

se većina udruga koje su se namjeravale prijaviti 

na ovaj natječaj nalazi u Zagrebu i da grad 

Zagreb ne želi sudjelovati u njemu? 

Osim toga, s obzirom na velik broj kaznenih 

prijava koje su podnesene protiv zagrebačkoga 

gradonačelnika i njegovih suradnika zbog 

korupcije, postoje osnovane sumnje da su 

gradske vlasti uopće zainteresirane za suradnju 

na projektima čiji je cilj otkrivanje korupcije i 

sukoba interesa. Kako svi ti silni novci iz ovog 

natječaja ne bi ostali neiskorišteni, tražimo da 

preispitate uvjete ovog natječaja i da isključite 

grad Zagreb kao obveznog partnera ili da 

osigurate njihovo sudjelovanje u projektu. 

 


