
 

E T I Č K I   K O D E K S 

 

Članak 1. 

Ovim Etičkim kodeksom Povjerenstvo za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje 

korupcije za Grad Zagreb (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenovano Zaključkom o 

imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa za 

suzbijanje korupcije za Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/17), određuje 

temeljna načela kojih će se pridržavati u svome radu, posebice u postupanju s podacima o 

pojavi korupcije i drugih nepravilnosti.  

 

Članak 2. 

U sprečavanju i borbi protiv korupcije, Povjerenstvo će poštovati ljudska prava, slobode i 

jednakost svih građana, bez obzira na razlike u rasi, boji kože, nacionalnosti, vjerskom 

opredjeljenju, političkoj pripadnosti, spolu, obrazovanju, društvenom i materijalnom položaju 

ili kojem drugom osobnom svojstvu ili okolnosti.  

 

Članak 3. 

U svome djelovanju, Povjerenstvo će štititi dostojanstvo i privatnost svih građana koji prijave 

pojave korupcije, osobito prilikom obavještavanja javnosti o radu Povjerenstva.  

 

Članak 4. 

Rad i sjednice Povjerenstva su javni. 

Iznimno od stavka 1. ovog članka, Povjerenstvo može poštujući načelo zakonitosti i vladavine 

prava, u skladu s načelom razmjernosti u zaštiti prava građana i javnog interesa, isključiti 

javnost s pojedinih sjednica ili njihovih dijelova.   

 

Članak 5. 

Čuvajući u najvećoj mogućoj mjeri njihovu izvornost, Povjerenstvo će primljene podatke, koji 

sadrže identitet sudionika mogućeg koruptivnoga djela, proslijediti nadležnom tijelu na daljnje 

postupanje.  

 

Članak 6. 

U cilju sprječavanja pojava korupcije, senzibiliziranja i mobiliziranja javnosti te javnog 

interesa, Povjerenstvo će aktivno objavljivati informacije o svome radu, uz ograničenja 

propisana člankom 3. i 4. ovog Kodeksa.  



Članak 7. 

Tijekom rada u Povjerenstvu, njegov član neće poduzimati radnje koje mogu štetiti njegovoj 

časti i ugledu ili narušiti vjerodostojnost Povjerenstva, a osobito će se suzdržavati od svake 

radnje koja može utjecati na njegov odnos s osobama obuhvaćenim radom Povjerenstva.  

U slučaju nemogućnosti pridržavanja obveze iz prethodnog stavka, član Povjerenstva će 

izvijestiti Povjerenstvo.  

 

Članak 8. 

Član Povjerenstva, kao tajnu, čuvat će sve podatke koje je saznao tijekom rada u Povjerenstvu 

u predmetima koji su obuhvaćeni člankom 4. stavak 2. ovog Kodeksa, a dužnosti čuvanja tajne 

pridržavat će se i nakon prestanka članstva u Povjerenstvu. 

U ostalim predmetima, član Povjerenstva nema dužnost čuvanja tajne. 

 

Članak 9. 

Odredbe ovog Etičkog kodeksa o zaštiti sudionika i tajnosti podataka iz djelokruga 

Povjerenstva obvezuju i službenike koji obavljaju stručne, administrativne i tehničke poslove 

za Povjerenstvo.  

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu danom donošenja zaključka o usvajanju na sjednici 

Povjerenstva.  
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