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 Na temelju članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije i članka 64. 
Poslovnika Županijske skupštine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 
4/13) Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije na 15. sjednici održanoj 27. 
listopada 2014. god. donosi 
 

ODLUKU 
o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva 

Vukovarsko-srijemske županije 
 
 

Članak 1. 
 

Osniva se Antikorupcijsko povjerenstvo Vukovarsko-srijemske županije (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo), kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine za praćenje i suzbijanje korupcije 
na području Vukovarsko- srijemske županije. 
Cilj osnivanja Povjerenstva je poticanje odgovornosti u vršenju javnih dužnosti, otvorenost 
vlasti i odlučivanja te sprečavanje korupcije. 
 

Članak 2. 
 

Uloga Povjerenstva je praćenje provedbe nacionalnih dokumenata koji se odnose na 
suzbijanje korupcije, kao i bavljenje problematikom suzbijanja korupcije i edukacijom o 
njenim štetnim posljedicama na području Vukovarsko - srijemske županije. 

 
Članak 3. 

 
Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 7 članova koje na prijedlog Odbora 
za izbor i imenovanje imenuje Županijska skupština iz redova vijećnika i uglednih javnih 
djelatnika. 
Predsjednik i 2 člana imenuju se iz reda oporbenih vijećnika Skupštine, potpredsjednik i 3 
člana iz reda vijećnika Skupštine vladajuće koalicije, a za  preostali broj  članova imenuju se 
ugledni javni djelatnici (sindikata, udruga, novinara, gospodarstva, obrazovanja, javnih, 
znanstvenih i stručnih djelatnika).  

 
 
 

 

      



Članak 4. 
 

Županijska skupština imenuje Povjerenstvo posebnim rješenjem. 
Mandat povjerenstva traje do isteka mandata pojedinog saziva Županijske skupštine. 

 
 

Članak 5. 
 

Povjerenstvo radi sukladno zadacima iz članka 2. ove Odluke na sjednici. 
Sjednicu saziva i radom rukovodi predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti, potpredsjednik. 
Rad Povjerenstva je javan i odvija se na javnim sjednicama. 
Povjerenstvo može i na druge načine informirati javnost (sazivanje tiskovnih konferencija ). 
Predsjednik Povjerenstva predstavlja Povjerenstvo i u javnosti iznosi mišljenja i stajališta 
Povjerenstva. 

 
Članak 6. 

 
Na rad Povjerenstva odgovarajuće se primjenjuju odredbe Poslovnika Županijske skupštine 
Vukovarsko-srijemske županije koje se odnose na rad radnih tijela Skupštine. 

 
Članak 7. 

 
Za rad povjerenstva osigurat će se prostor, potrebna sredstva i stručno administrativna 
podrška. 
Članovi Povjerenstva imaju pravo na dnevnicu i naknadu putnih troškova, u skladu s 
propisima koji se primjenjuju na isplatu ovih troškova za vijećnike Županijske skupštine. 

 
Članak 8. 

 
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Tajništvo Županije. 

 
Članak 9. 

 
Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u ovoj Odluci 
korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod. 

 
Članak 10. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
 
 
 
        PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
              Antun Žagar, ing. graf. 
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