
Na temelju Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Vukovarsko-srijemske 
županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 19/14) i Rješenja o 
imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva Vukovarsko-srijemske županije 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 1/16), Antikorupcijsko povjerenstvo 
Vukovarsko-srijemske županije na 1. sjednici održanoj 11. travnja 2016. god. donosi 

 
 

ETIČKI KODEKS 
Antikorupcijskog povjerenstva Vukovarsko-srijemske županije 

 
 

Članak 1. 
 

Ovim Etičkim kodeksom Antikorupcijsko povjerenstvo Vukovarsko-srijemske 
županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) autonomno određuje temeljna načela kojih će se 
pridržavati u svome radu, posebice u postupanju s podacima o pojavi korupcije i drugih 
sankcioniranih ponašanja. 

 
Članak 2. 

 
Povjerenstvo će postupati na način da će isključiti bilo kakav oblik diskriminacije te će 

poštovati ljudska prava, slobode i jednakost svih građana, kako u svom djelovanju, tako i 
tijekom zakonskog postupka pokrenutog od strane nadležnog tijela. 

 
Članak 3. 

 
Povjerenstvo će štititi dostojanstvo i privatnost svih građana koji mu podnesu prijavu o 

pojavi korupcije, kao i njihovu anonimnost ukoliko to zahtijevaju. 
 

Članak 4. 
 
Povjerenstvo će objavljivati informacije o svom radu, senzibilizirati i mobilizirati 

javnost i građane da na odgovarajuće načine prepoznaju i prijave pojave korupcije uz 
ograničenja propisana člankom 2. i 3. Etičkog kodeksa. 

 
Članak 5. 

 
Vjerodostojne, osnovane i neanonimne zaprimljene pritužbe i mišljenja o korupciji 

Povjerenstvo će, čuvajući njihovu izvornost, proslijediti nadležnim tijelima na postupanje. 
Povjerenstvo će sukladno svojim ovlastima i svrhom utemeljenja razmotriti pristigle 

pritužbe i mišljenja te zauzeti o njima stav. 
 

Članak 6. 
 
Obveza je svih članova Povjerenstva da sve podatke koje saznaju u radu Povjerenstva 

čuvaju kao tajnu, kako za vrijeme, tako i nakon mandata u Povjerenstvu. 
 
 
 
 



Članak 7. 
 
Tijekom rada Povjerenstva njegov član neće poduzimati radnje koje mogu štetiti 

ugledu ili narušiti vjerodostojnost Povjerenstva, a osobito će se suzdržati od svakog kontakta 
koji može utjecati na odnos s osobama obuhvaćenim radom Povjerenstva. 

 
Članak 8. 

 
Član Povjerenstva je, ukoliko postoje, odmah dužan upozoriti ostale članove 

Povjerenstva na obiteljske, poslovne ili društvene odnose s fizičkim ili pravnim osobama koje 
postaju predmet rada Povjerenstva. 

Svaki član Povjerenstva se ima pravo argumentirano izuzeti iz rasprave i odlučivanja u 
pojedinom predmetu rada Povjerenstva. 

 
Članak 9. 

 
Članovi Povjerenstva obvezni su postupati sukladno obvezama utvrđenim u članku 2., 

3. i 6. Etičkog kodeksa i u odnosu na druga kaznena djela ili društveno nedozvoljena 
ponašanja o kojima ih u podnesenoj prijavi obavijeste podnositelji prijave. 

 
Članak 10. 

 
Na zahtjev 1/3 svih članova Povjerenstva može se pokrenuti postupak razrješenja 

člana Povjerenstva zbog kršenja odredaba Etičkog kodeksa. 
Odluka o razrješenju donosi se većinom glasova svih članova Povjerenstva i kao takva 

upućuje u obliku prijedloga Skupštini Vukovarsko-srijemske županije. 
 

Članak 11. 
 
Odredbe Etičkog kodeksa o zaštiti sudionika i tajnosti podataka iz djelokruga rada 

Povjerenstva obvezuju i županijske službenike koji obavljaju stručne i administrativne 
poslove za Povjerenstvo, te isti moraju biti s time upoznati. 

 
Članak 12. 

 
Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu, a koji imaju rodno značenje, bez 

obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i 
ženski rod. 

 
 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 
Davor Benić, univ. spec. silv. 

 


