
ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO  
ISTARSKE ŽUPANIJE  
 
 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠ ĆU  
VEZANO ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA  

ETIČKOG KODEKSA ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA ISTARSKE ŽUPANIJE  
 
 

 Antikorupcijsko povjerenstvo Istarske županije je na svojoj sjednici održanoj dana 22. 
svibnja 2014. godine donijelo slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K  
 
 1. Otvara se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću da najkasnije do 16. 
kolovoza 2014. godine dostave svoje primjedbe, prijedloge i komentare za predloženi nacrt 
ETIČKOG KODEKSA ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA ISTARSK ŽUPANIJE.  
 
 2. Prihvaća se nacrt ETIČKOG KODESKA ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA  
ISTARSKE ŽUPANIJE te se utvrđuje prijedlog u I čitanju, koji se zajedno sa primjedbama i 
prijedlozima vijećnika, članova Antikorupcijskog povjerenstva, te primjedbama i prijelazima 
pojedinaca, zainteresiranih društvenih skupina, javnih i privatnih institucija kao i onih na koje 
krajnja odluka može utjecati upućuje u II čitanje.  
 
 Prijedloga članova/ca Antikorupcijskog povjerenstva na tekst nije bilo.  
 
 3. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajati će od 15. srpnja do 16. kolovoza 
2014. godine.  
 Ovaj zaključak objaviti će se na internetskom službenom portalu Istarske županije 
(www.istra-istria.hr./ obavijesti /savjetovanje sa zainteresiranom javnošću/otvorena 
savjetovanja), te na oglasnim pločama Istarske županije u Pazinu i Puli.  
 
 4. Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani, s adresom podnositelja i u roku 
dostavljeni na adresu Istarska županija, Antikorupcijsko povjerenstvo, Dršćevka 3, 52000 
Pazin ili na email antikorupcija@istra-istria.hr 
 
 5. Stručna služba Skupštine Istarske županije će u skladu s rezultatima rasprave i 
savjetovanja, pripremiti i Antikorupcijskom povjerenstvu dostaviti Izvještaj o provedenoj 
raspravi s prijedlogom akta i očitovanjem predlagatelja: Stručne službe Skupštine Istarske 
županije za sve dostavljene primjedbe i prijedloge.  
 
 6. Za provedbu ovog Zaključka nije potrebno osiguravati dodatna financijska 
sredstva.  
  

OBRAZLOŽENJE 
 
 

 Skupština Istarske županije je na poticaj i inicijativu Ministarstva pravosuđa Republike 
Hrvatske imenovala Antikorupcijsko povjerenstvo Istarske županije. Antikorupcijsko 
povjerenstvo je usvojilo Hodogram aktivnosti u 2014. godini u kojem je, između ostalog, 
predviđeno izrada Etičkog kodeksa Antikorupcijskog povjerenstva Istarske županije, Etičkog 
kodeksa službenika Istarske županije s time da je nositelj izrade ova dva dokumenta Stručna 
služba Istarske županije, te izrada Etičkog kodeksa dužnosnika i osoba s ovlaštenjima i 
odgovornostima za upravljanje upravnim tijelom ili unutarnjom ustrojstvenom jedinicom 
(glavnih rukovoditelja, viših rukovoditelja i rukovoditelja), te uprava trgovačkih društava i 



ravnatelja ustanova za koji je nositelj izrade Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije. Slijedom 
navedenog ovim zaključkom upućuje se na Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 
prihvaćeni nacrt u I čitanju zajedno s primjedbama i prilozima članova Antikorupcijskog 
povjerenstva. Budući da članovi Antikorupcijskog povjerenstva nisu imali primjedbi u drugo 
čitanje uputiti će se primjedbe i prijedlozi dobiveni u postupku savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću uz očitovanje nadležnog predlagatelja: Stručne službe Skupštine 
Istarske županije uputiti će se u drugo čitanje ETIČKOG KODEKSA ANTIKORUPCIJSKOG 
POVJERENSTVA ISTARSKE ŽUPANIJE, kako bi Antikorupcijsko povjerenstvo, moglo 
provesti II čitanje i utvrđivanje konačnog prijedloga, te ga uputiti Županu Istarske županije na 
donošenje.  
 
 
 
         Predsjednik  
        Antikorupcijskog povjerenstva  
         Davor Komar  
 
 
 
 

TEKST NACRTA AKTA 
 
 
 Na temelju čl. 4. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Istarske županije 
("Narodne novine", broj       ) Antikorupcijsko povjerenstvo Istarske županije na sjednici 
održanoj dana   donosi  
 

ETIČKI KODEKS  
ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA ISTARSKE ŽUPANIJE  

 
Članak 1. 

 
 Ovim Etičkim kodeksom Antikorupcijsko povjerenstvo Istarske županije određuje 
temeljna načela kojih će se pridržavati u svom radu na sprečavanju i borbi protiv korupcije, 
posebice u odnosu na privatnost, dostojanstvo i zaštitu osobnih podataka građana.  
 

Članak 2. 
 

 U sprječavanju i borbi protiv korupcije, Povjerenstvo će poštovati ljudska prava, 
slobode i jednakosti svih građana bez obzira na razlike u rasi, boji kože, nacionalnosti, 
vjerskom opredjeljenju, političkoj pripadnosti, spolu, obrazovanju, društvenom ili materijalnom 
položaju ili kojem drugom osobnom svojstvu ili okolnosti.  
 

Članak 3. 
 
 U svom djelokrugu, Povjerenstvo će štititi dostojanstvo i privatnost svih građana koji 
prijave pojave korupcije i njihovu anonimnost, te ih uputiti na prijavu korupcije nadležnim 
državnim tijelima.  

Članak 4. 
 

 Čuvajući u najvećoj mogućoj mjeri njihovu Izvornost, Povjerenstvo će podatke, koji 
sadrže identitet sudionika koruptivnog djela proslijediti nadležnom tijelu za suzbijanje 
korupcije. 
 



 
Članak 5. 

 
 U cilju sprečavanja pojava korupcije, senzibiliziranja i mobiliziranja javnosti, 
Povjerenstvo će aktivno objavljivati informacije o radu, uz ograničenja propisana člankom 3. i 
4. ovog Etičkog kodeksa.  

Članak 6. 
 
 Tijekom rada Povjerenstva, njegov član neće poduzimati radnje koje mogu štetiti 
njegovoj časti i ugledu ili narušiti njegovu vjerodostojnost ili vjerodostojnost Povjerenstva, a 
osobito će se suzdržati od svakog kontakta koji može utjecati na njegov odnos s osobama 
obuhvaćenih radom Povjerenstva. 
 U slučaju nemogućnosti pridržavanja obveze iz prethodnog stavka, član Povjerenstva 
će o toj okolnosti izvijestiti Povjerenstvo.  

Članak 7. 
 
 Član Povjerenstva će kao tajnu čuvati će sve podatke koje je saznao tijekom rada u 
Povjerenstvu, a dužnosti čuvanja tajne pridržavat će se i nakon prestanka članstva u 
Povjerenstvu.  
 Član Povjerenstva će se Izjavom u pisanoj formi obvezati na poštivanje odredbi 
Etičkog kodeksa.  
 

Članak 8. 
 
 Povjerenstvo će odredbe ovog Etičkog kodeksa o postupanju s podacima o korupciji, 
zaštiti sudionika i tajnosti, na odgovarajući način primjenjivati i u odnosu na druga kaznena 
djela ili društveno nedozvoljena ponašanja o kojima ga građani obavijeste.  
 

Članak 9. 
 
 Odredbe ovog Etičkog kodeksa o zaštiti sudionika i tajnosti podataka iz djelokruga 
Povjerenstva obvezuju i županijske službenike koji obavljaju stručne i administrativne 
poslove za Povjerenstvo.  
 

Članak 10. 
 
 Ovaj Etički kodeks stupa na snagu nakon što članovi Povjerenstva potpišu izjave o 
njihovom prihvaćanju.  
 
 
 
         PREDSJEDNIK  
         Davor Komar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
Antikorupcijsko povjerenstvo  
 
Klasa:  
Urbroj:  
Pazin,  
 
 
 
 Na temelju odredbe čl. 7. Etičkog kodeksa Antikorupcijskog povjerenstva Istarske 
županije Klasa:    Urbroj:     Pazin, _________, dajem slijedeću  
 
 

I Z J A V U 
 
 
 Da ću se u svemu pridržavati odredbi Etičkog kodeksa Antikorupcijskog povjerenstva 
Istarske županije .  
 
 
 
 
U Pazinu, _________________ 
 
 
 
 
                     Član Povjerenstva  
 
        __________________________ 
 
 
        ------------------------------------------- 
         (vlastoručni potpis)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO 

 
 
 

O B R A Z A C 
Za dostavu mišljenja, primjedbi i komentara na prij edlog  

ETIČKOG KODEKSA 
ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA ISTARSKE ŽUPANIJE  

 
 
Početak savjetovanja: 15.7. 2014. godine  

 
Završetak savjetovanja: 16.8. 2014. godine  

 
Naziv predstavnika zainteresirane javnosti 
koja daje svoje mišljenje, primjedbe i 
prijedloge na predloženi nacrt 
 
(napišite naziv institucije, organizacije, 
udruge ili ime i prezime osobe  
 

 

 
Interes, odnosno kategoriju i brojnost 
korisnika koje predstavljate 
 

 

 
Načelne primjedbe 
 

 

 
Primjedbe na pojedine članke Nacrta 
Prijedloga Etičkog kodeksa službenika 
Istarske županije   
 
(Ako je primjedbi više, prilažu se obrascu, a 
ovdje se navode samo članci ili dijelovi 
nacrta na koje se odnose) 
 

 

 
Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je 
sastavljala primjedbe ili osobe ovlaštene za 
predstavljanje predstavnika zainteresirane 
javnosti  
 

 

 
Datum dostavljanja  
 

 
Potpis 

 
Klasa: 021-04/14-01/5 
Urbroj: 2163/1-01/02-14-5 
Pazin, 22. svibnja 2014.        Predsjednik  
         Davor Komar  


