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Po5tovani,

na 15. sjednici Zupanijske skup5tine odZanoj 27. listopada 2014. donesena je Odluka o
osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Vukovarsko-srijemske Zupanije. lsta je objavljena u
SluZbenom vjesniku Vukovarsko-srijemske Zupanije (broj 1 9 od 27.listopada 2O,14.).

Stoga vam temeljem 61. 6. i 47. Poslovnika Zupanijske skup5tine Vukovarsko-srijemske
Zupanije za sljede6u sjednicu Skup5tine dostavljamo prrjedlog todke dnevnog reda:

lmenovanje 6lanova Antikorupcijskog povjerensWa Vukovarsko-srijemske Zupanije

ObrazloZenje:

S obzirom na to da je pro5lo vi5e od 14 mjeseci kako je donesena odluka o osnivanju
Povjerenstva, a Odbor za izbor i imenovanje nije Skup5tini predloZio Elanove povjerenstva
(61. 3. odluke), Klub vije6nika SDP-a smatra kako trebamo postupiti sukladno donesenim
aktima, kao i op6im i javnim interesima Vukovarsko-srijemske Zupanije i imenovati
Povjerenstvo.

U navedenoj Odluci 61. 4. regulirano je kako 6e Zupanijska skupstina imenovati povjerenstvo
posebnim rje5enjem. S obzirom na to da je 61. 3. Odluke propisano kako se predsjednik i dva
6lana imenuju iz oporbenih vije6nika Skupstine, Klub vije6nika SDp-a u dogovoru s ostalim
vije6nicima oporbe predlaZe sljede6e kandidate:

1. Davor Beni6 (SDp) - za predsjednika 
,

2. Marinko Lukenda (HSU) - za 6lana i

3. Goran Stevi6 (SDp) - za 6lana.

Mofimo predsjednika Skup5tine, da sukladno svojim ovlastima organizira dono5enje
prijedloga za ostale 6lanove povjerenstva.

S po5tovanjem,

Zlatko Cegledi, dipl. ing. Sum.
Predsjednik Kluba vije6nika SDP-a
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Na temelju dlanka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske Zupantje i i:lattka 64.

f9_s]gvgrta Zynanijske skup5tine (,,SluZbeni vjesnik" Vukovarsko-srijernske Zupanije broj
4/13) Zupanijska skup5tina Vukovarsko-srijemske Zupanije na 15. i3"Oni.i odraaioj 2i.
listopada 2014. god. donosi

ODLUKU
o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva

Vukovarsko-srij emske iupanije

itanak 1.

Osniva se Antikorupcijsko povjerenstvo Vukovarsko-srijemske iuparuje (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo), kao savjetodavno tijelo Zupanijske skup5tine ,uprue"nli i suzbijanje korupcije
na podrudju Vukovarsko- srijemske Zupanije.
Cilj osnivanja Povjerenstva je poticanje odgovornosti u vr5enju javnih duZnosti, otvorenost
vlasti i odludivanja te spredavanje korupcije.

thnak 2.

Uloga Povjerenstva je pra6enje provedbe nacionalnih dokumenata koji se odnose na
suzbijanje korupcrj9, kao i bavljenje problematikom suzbijanja korupciie i edukacijom o
njenim Stetnim posljedicama na podrudju vukovarsko - srijemske zupanije.

Povjerenstvo ima
za izbor i imE
djelatnika.

dlana iz rcda vije6nika Skup5tine
ugledni javni djelatnici (sindikata, ufruga,
zrianstvenih i strudnih djefafnika).

ilanak3.

a predsjednika i 7 dlanova koje na prijedlog
6nika i uglednih

se-iz-redaopgf:benih potpredsjgtnik i 3
rc,lre, a za preostali broj dlanova imenuju se

Odbora
javnih

novihar4 gospodarsfv4 obrazovanj4 javnih,



Clanak 4.

Zupanij ska skup5tina imenuj e Povj erenstvo posebnim rj e5enj em.
Mandat povjerenstvatraje do isteka mandatapojedinog sazivaZupanijske skup5tine.

Clanak 5.

Povjerenstvo radi sukladno zadacimaizdlanka2. ove Odluke na sjednici.
Sjednicu sazivai radom rukovodi predsjednik, a u sludaju njegove odsutnosti, potpredsjednik.
Rad Povjerenstvaje javan i odvija se na javnim sjednicama.
Povjerenstvo moZe i na druge nadine informirati javnost (sazivanje tiskovnih konferencija ).
Predsjednik Povjerenstva predstavlja Povjerenstvo i u javnosti iznosi mi5ljenja i stajali5ta
Povjerenstva.

ilanak 6.

Na rad Povjerenstva odgovarajude se primjenjuju odredbe Poslovnika Zupanijske skup5tine
Vukovarsko-srijemske Lupanije koje se odnose na rad radnih tijela Skup5tine.

ilanak 7.

Za rad povjerenstva osigurat ie se prostor, potrebna sredstva i strudno administrativna
podrSka.
Clanovi Povjerenstva imaju pravo na dnevnicu i naknadu putnih tro5kova, u skladu s
propisima koji se primjenjuju na isplatu ovih tro5kovazavijelnike Zupanijske skup5tine.

ilanak 8.

Strudne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja TajniStvo Zupanije.

itanak 9.

Rijedi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno znalenje bez obzira jesu li u ovoj Odluci
kori5teni u mu5kom ili Zenskom rodu odnose se na iednak nadin na mu5ki i Zenski rod.

ilanak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u,,SluZbenom vjesniku"Vukovarsko-
srijemske Zupanije.

PREDSJEDNIK SKUPSTINE
Antun Zagar,ing. graf.


