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Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
- s v e-

PREDMET: Objava podataka o sponzorstvima i donacijama 

Poštovani, 

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske je u suradnji sa Ministarstvom uprave od rujna 
2012. godine do ožujka 2013. godine u svrhu uvida u transparentnost rada jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave provodilo istraživanje u kojem su sudjelovale sve općine, svi gradovi i sve 
županije. Rezultati istraživanja dostupni su na internetskoj stranici www.antikorupcija.hr. Sve jedinice 
lokalne i regionalne samouprave su odgovarale na opsežan upitnik koji je, među ostalim, sadržavao i 
pitanja o sponzorstvima i donacijama tijekom 20 ll. godine. 

Slijedom provedenog istraživanja i dobivenih rezultata, sa koj ima se i sami možete upoznati 
uvidom na navedenoj internetskoj stranici, proizlazi zaključak da je utvrđeno da je ukupni iznos 
sponzorstava i donacija u 20 ll. godini, obveznih i dobrovoljnih, bio preko 700 milijuna kuna. Bitno je 
reći da je spomenuti iznos zapravo zbroj iznosa donacija i sponzorstava koje su općine, gradovi i 
županije prijavili. Napominje se da to nije i ukupni iznos svih sponzorstava i donacija u toj godini 
budući da je bilo jedinica koje nisu dale jasan odgovor na pitanje. U zaključku se, slijedom rezultata 
navedenog istraživanja, ističe da je potrebno odmah odrediti kriterije za dodjelu donacija i 
sponzorstava, utvrditi ozbiljne smjernice u odnosu na način dodjele te na najtransparentniji način 
pristupati daljnjoj dodjeli novčanih sredstava. Ujedno, predlaže se izvršiti dodatne kontrole u pogledu 
dodjele financijskih sredstava putem donacija i sponzorstava kako bi se spriječile eventualne 
zlouporabe. 

Sukladno tome, molimo Vas da nam do 15. lipnja 2013. godine na e-mail adresu Samostalnog 
sektora za suzbijanje korupcije Ministarstva pravosuđa antikorupcija@pravosudje.hr dostavite 
poveznicu na Vaše internetske stranice na kojima se nalazi popis korisnika sponzorstava i 
donacija koje dodjeljujete sa navođenjem konkretnih iznosa koji su dodijeljeni s tim da se na 
popisu nalaze sve donacije i sponzorstva od OI. siječnja 2013. godine. Napominjemo da će popis biti 
potrebno ažurirati u daljnjem tijeku vremena. 

Srdačno, 
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