
 

Korporativne komunikacije 
Miramarska cesta 24 
Zagreb 
 

GODIŠNJI PLAN RADA SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE ZA 20 12. GODINU 

Korupcija  je štetna društvena pojava koja narušava temeljne društvene vrijednosti te je zbog 

toga treba suzbijati, razotkrivati i strogo sankcionirati. Sukladno navedenim postavkama 

Vlada Republike Hrvatske, pokrenula je borbu protiv korupcije te su do sada u Republici 

Hrvatskoj donesena dva ključna dokumenta: Strategija suzbijanja korupcije , koju je 

Hrvatski Sabor usvojio 19. lipnja 2008. godine te Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja 

korupcije , koji je usvojila Vlada RH, 26. lipnja 2008. godine. 

 

Obvezu provođenja načela Strategije i Akcijskog plana u Republici Hrvatskoj, pored javne 

vlasti, imaju i sustavi koji upravljaju značajnim javnim sredstvima i imovinom, provode 

postupke nabave velikih vrijednosti te zapošljavaju veliki broj zaposlenika, stoga je Vlada 

RH odlu čila načela Strategije i Akcijskog plana provesti  i na razini trgovačkih društava u 

većinskom državnom vlasništvu i to kroz „Antikorupcijski program za trgova čka društva 

u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010.-2012. “.  

 

Sukladno mjerama iz točke II. Antikorupcijskog programa, Uprava JANAF d.d. je 9. 

prosinca 2009. godine usvojila Akcijski plan za pro vođenje Antikorupcijskog programa 

u JANAF-u d.d.  za razdoblje 2010.-2012. , koji je potvrdio i Nadzorni odbor te ga je dostavila 

Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. 

Prioritetni ciljevi Antikorupcijskog programa JANAF -a d.d. su :   

• Cilj 1. - Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu; 

• Cilj 2. - Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama; 

• Cilj 3. - Afirmacija pristupa ''nulte tolerancije'' na korupciju. 

Svaki od navedenih Ciljeva obuhvaća određeni broj Mjera koje služe kao smjernice temeljem 

kojih se određeni Cilj unutar Društva može lakše provesti. Unutar Cilja 2. koji se odnosi na 

stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama nalazi se i Mjera 2.6. koja 

se odnosi na  obvezu izrade Godišnjih planova pojedinih struktura unutar Društva, pa tako i 

Godišnjeg plana rada službenika za informiranje.  



Temeljem Odluke Uprave Društva br. 21/2010 o imenovanju službenika za informiranje od 

11.ožujka 2010. godine, službenik za informiranje JANAF-a d.d., donio je i javno objavio 

GODIŠNJI PLAN RADA 
službenika za informiranje za 2012. godinu 

Ovim su Planom utvrđene obveze i aktivnosti službenika za informiranje tijekom 2012. 

godine i to kako slijedi: 

PLANIRANE AKTIVNOSTI ROK IZVRŠENJA 

1. Objavljivanje svih relevantnih 

informacija na mrežnoj stranici Društva 

(odluke Uprave i mjere donesene uz 

suglasnost Vlade RH, informacije o radu 

Društva, informacije vezane uz javna 

nadmetanja i sklopljene ugovore, 

financijska izvješća, informacije vezane uz 

zapošljavanje i ostale informacije 

interesantne za javnost) 

Kontinuirano 

2. Zaprimanje pojedinačnih zahtjeva i 

službenih upita vezanih uz informacije o 

radu Društva 

Kontinuirano 

3. Rješavanje pojedinačnih zahtjeva i 

službenih upita vezanih uz informacije o 

radu Društva 

Kontinuirano 

4. Sudjelovanje u izmjenama i dopunama 

Kataloga informacija sukladno zahtjevima 

iz Mjera i Ciljeva AK programa, a koje nisu 

izvršene tijekom 2011. godine 

Kontinuirano  

5. Vođenje Službenog upisnika o 

zahtjevima, postupcima i odlukama o 

ostvarivanju prava na pristup 

informacijama (evidencija novinarskih 

upita, kao i upita ostalih fiz./prav. osoba 

tijekom 2012. godine) 

 

Kontinuirano 

 

 

6. Suradnja sa članovima AKP tima 

imenovanim unutar Društva vezano uz 
Kontinuirano 



ispunjavanje zadanih Mjera i Ciljeva koji 

nisu ispunjeni ili su djelomično  ispunjeni 

tijekom 2011. godine 

7. Suradnja sa povjerenikom za etiku 

vezano uz usklađivanje i usporedbu 

pitanja iz Upitnika o provedbi AKP-a za 

2011. godinu i  novog Upitnika o provedbi 

AKP-a za 2012. godinu  

Travanj 2012. 

8. Suradnja sa povjerenikom za etiku i 

Revizorskim odborom vezano uz 

popunjavanje polugodišnjeg Upitnika o 

provedbi  AKP-a za 2012. godinu te 

njegovo prosljeđivanje NO-u Društva i 

MINGO-u 

Listopad 2011.- Travanj 2012. 

Travanj 2012. – Listopad 2012. 

9. Informiranje radnika Društva putem 

elektroničke pošte o novim ili izmjenjenim 

dokumentima (pravilnici i sl.) postavljenim 

na Intranet stranicu Društva  

Kontinuirano 

10. Sudjelovanje u vizualnom i 

tekstualnom redizajnu Internet stranice 

Društva 

Kontinuirano 

11. Daljnji razvoj interne komunikacije   Kontinuirano 

12. Izrada Izvješća o provedbi Zakona o 

pravu na pristup informacijama za 2011. 

godinu i njegovo prosljeđivanje AZOP-u 

Siječanj 2012. 

13. Procjena i analiza potencijalnih 

nedostataka unutar Godišnjeg plana rada 

službenika za informiranje u 2012. godini  

Prosinac 2012. 

14. Izrada Godišnjeg plana rada 

službenika za informiranje za 2013. 

godinu 

Prosinac 2012./Siječanj 2013. 

 

Službenik za informiranje: 

Sanja Jukić, dipl.iur. 


