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REPUBLIKA HRVATSKA
Pnt uoRsKo-coRANSKA Zupnru t-lR

Zupanijska skupitina

Anti koru pcijs ko povjerenstvo
na podrudju Primorsko-goranske Zupanije

Na temelju stavka 46. Poslovnika Zupanijske skup5tine Primorsko-goranske
Zupanrye (,,SluZbene novine" broj 26109, 16113 i 25113-prodi56eni tekst),
Antikorupcijsko povjerenstvo na podrucju Primorsko-goranske Zupanije na 1. sjednici
od 31. sijednja 2017. godine donijelo je

POSLOVNIK
O RADU ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA NA PODRUEJU

PRIMORSKO.GORANSKE ZUPEIUC

l' oPcE .DREDBE 
e ranak 1.

Ovaj Poslovnik o radu Antikorupcijskog povjerenstva na podrudju Primorsko-
goranske Zupanije (u daljnjem tekstu: Poslovnik) sadrZi odredbe o pravima i

duZnostima dlanova Antikorupcijskog povjerenstva, sazivanju sjednica, odludivanju i

odrZavanju reda na sjednici, javnosti rada te ostalim bitnim pitanjima za njegov rad.

II. PRAVA, DUZNOSTI I ODGOVORNOSTI ELANOVA
Clanak 2.

elanovi Antikorupcijskog povjerenstva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imaju
jednaka prava i duZnosti.

elanak 3.
Clanovi Povjerenstva odluduju o pitanjima iz djelokruga Povjerenstva,

odredenim Odlukom o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva na podrudju
Primorsko-goranske Zupanije (,,SluZbene novine" broj 1 5/16).

Clanak 4.
Clan Povjerenstva odgovoran je za svoj rad Zupanijskoj skup5tini Primorsko-

goranske Zupanije (u daljnjem tekstu: Zupanijska skup5tina).

- Clana Povjerenstva koji ne postupa sukladno svojim pravima i duZnostima
Zupanijska skup5tina moZe razrije5iti i prije isteka mandata.

elan Povjerenstva mo2e biti razrije5en i prije isteka mandata ako podnese
ostavku.

Ostavka se podnosi predsjedniku Zupanijske skup5tine.



Clanak 5.
elan Povjerenstva ima pravo i duZnost prisustvovati sjednici Povjerenstva i

Sudjelovati u njenom radu iodludivanju.

elanak 6.
e lan Povjerenstva kojije sprijecen prisustvovati sjednici Povjerenstva duZan je

o.tome pravovremeno obavijestiti predsjednika Povjerenstva, te moZe dostaviti svoje
pisano oditovanje o pojedinim todkama dnevnog reda.

Clanak 7.
ilan Povjerenstva ima pravo davati inicijative za raspravu o pojedinim

pitanjima iz djelokruga Povjerenstva.
Clan Povjerenstva ima pravo biti redovito obavije5ten o svim pitanjima koje

Povjerenstvo razmatra i o kojima odluduje, kao i drugim pitanjima, kad je to potrebno,
zbog sudjelovanja u radu Povjerenstva.

Clanak 8.
elan Povjerenstva duZan je duvati tajnost podataka, dokumenata i materijala

koji, u skladu s posebnim propisima, nose oznaku tajnosti, odnosno povjerljivosti.
Clan Povjerenstva odgovoran je za povredu tajnosti takvih dokumenata iz

stavka 1. ovog dlanka.
Predsjednik Povjerenstva prilikom dostave materijala dlanovima Povjerenstva

utvrduje koji se materijal smatra poslovnom tajnom, odnosno kojije povjerljive naravi.

Clanak 9.
elan Povjerenstva duZan se pridr2avati temeljnih nadela u svom radu,

posebno u postupanju s podacima o pojavi korupcije te za5titi dostojanstva i

privatnosti gradana koji prijavljuju korupciju.

lll' sAzlvANJE SJEDNI.E 
e tanak 10.

Sjednicu Povjerenstva saziva predsjednik.
Predsjednik saziva sjednicu Povjerenstva prema potrebi, a duZan je sjednicu

sazvati kada to zatrali ve6ina dlanova Povjerenstva, predsjednik Zupanijske
skup5tine ili Zupanijska skup5tina.

U slucaju trenutadne odsutnosti ili sprijedenosti predsjednika, sjednicu saziva
zamjenik, u konzultaciji s predsjednikom.

U slu6aju trajnije sprijedenosti predsjednika, ili trajnije nemogu6nosti
obavljanja duZnosti predsjednika, zbog bolesti ili drugih okolnosti, sjednicu
Povjerenstva saziva zamjenik, bez prethodne suglasnosti predsjednika.

U sludaju odsutnosti predsjednika i zamjenika predsjednika, a zbog potrebe
sazivanja sjednice Povjerenstva, sjednicu u tim sludajevima saziva predsjednik
Zupanijske skup5tine.

Predsjednik Zupanijske skup5tine saziva sjednicu Povjerenstva i u sludajevima
kad predsjednik i zamjenik predsjednika Povjerenstva ne sazovu sjednicu po
zahtjevu ve6ine dlanova Povjerenstva.

e lanak 11.
Poziv na sjednicu, s potpisom predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika,

kada je on saziva, upucuje se dlanovima u pravilu pet dana prije odrZavanja sjednice.



Uz poziv za sjednicu dlanovima Povjerenstva dostavlja se prijedlog dnevnog
reda s odgovaraju6im materijalima koji ce se razmatrati na slednici, kao i2apisnik i
Prethodne sjednice.

lznimno, sjednica Povjerenstva moZe se sazvati i u kra6em roku, a dnevni red
za sjednicu moZe se predloZiti i na samoj sjednici, kada se na sjednici moZe podijeliti
I materfial o kojem ce se raspravljati i odludivati.

lv' RAD NA sJEDNlc' 
a' anak 12.

Sjednice Povjerenstva odrZavaju se u sluZbenim prostorijama Primorsko-
goranske Zupanije.

lzuzetno, sjednice Povjerenstva mogu se odrZavati i izvan sluZbenih prostorija
Primorsko-goranske 2upanije.

elanak 13.
Sjednicu Povjerenstva vodi predsjednik.
Predsjednik otvara sjednicu Povjerenstva i utvrduje da li je sjednici prisutan

potreban broj clanova Povjerenstva.

_ Povjerenstvo moZe odludivati ako je sjednici prisutno vi5e od polovice dlanova
Povjerenstva.

Ako se utvrdi da sjednici Povjerenstva ne prisustvuje potreban broj dlanova,
sjednica se odgada.

Ako se u tijeku sjednice utvrdi da nema kvoruma, predsjednik prekida sjednicu
za odredeno vrijeme. U sludaju da se i u okviru dodatnog vremena ne osigura
kvorum, predsjednik zakljuduje sjednicu.

O prisustvovanju dlanova Povjerenstva vodi se evidencija.
Predsjednik izvje56uje Povjerenstvo o tome koji su dlanovi opravdali svojizostanak' 

eranak 14.
U sludaju odsutnosti predsjednika sjednicom presjeda zamjenik predsjednika

Povjerenstva.

elanak 15.
U radu sjednice Povjerenstva mogu sudjelovati bez prava odlucivanja

predstavnici drZavnih i Zupanijskih tijela, udruga, institucija, te javni, strudni,
znanstveni i drugi djelatnici koji su na sjednicu pozvani zbog izno5enja mi5ljenja ili
informacija o pitanju koje je na dnevnom redu, ili radi podnosenja izvjes6a

elanak 16.
Nakon otvaranja sjednice prelazi se na utvrdivanje dnevnog reda.
elan Povjerenstva ima pravo predlagati izmjene ili dopun6 dnevnog reda, uz

obrazloZenje.
Prije podetka rada po utvrdenom dnevnom redu usvaja se zapisnik s

prethodne sjednice Povjerenstva.

elanak 17.
Sudionik u raspravi moZe govoriti o pitanju koje je na dnevnom redu sjednice.
Ako se sudionik udalji od teme predsjednik ce ga upozoriti da se drZi dnevnog

reda.
Trajanje izlaganja sudionika u raspravi, u pravilu,

Povjerenstvo moZe od red iti trajanje izlaganja.
nije ogranideno, ali



elanak 18.

- Povjerenstvo moZe za odredena pitanja odrediti pojedinog, odnosno pojedine
dlanove koji 6e pripremiti i obraditi potrebne materijale i o tome izvijestiti Povjerenstvo
na sjednici.

V. ODLUEVANJE I ODRZAVANJE REDA NA SJEDNICI
Clanak 19.

Povjerenstvo moZe pravovaljano odludivati ako je sjednici prisutna vedina od
ukupnog broja dlanova.

elanak 20.
Povjerenstvo donosi odluke ve6inom glasova prisutnih dlanova.

elanak 21 .

Odludivanje na sjednici provodi se javno.
Clanovi Povjerenstva mogu glasovati ,,2a" ili,,protiv" prijedloga, a mogu se i

suzdrZati od glasovanja.
Prijedlog je prihvacen ako se ve6ina prisutnih dlanova izjasni ,,2a" prijedlog.

elanak 22.
Nakon glasovanja predsjednik utvrduje rezultat glasovanja i na temelju

rezultata objavljuje da lije prijedlog o kojem se glasovalo prihva6en ili odbijen.

Clanak 23.
elan Povjerenstva koji nije suglasan s prihvacenim zakljudkom, moZe izdvojiti

svoje mi5ljenje, s pravom da sam u zapisniku oblikuje svoj stav o tom pitanju.

elanak 24.
O odrZavanju reda na sjednici brine se predsjednik.
Za povredu reda. na sjednici Povjerenstva mogu se izre6i mjere koje su

propisane Poslovnikom Zupanijske skup5tine Primorsko-goranske Zupanije.
Poslovnik Zupanijske skup5tine primjenjuje se i na pitanja sazivanja sjednica,

nadina rada i odrZavanja reda na sjednicama ijavnosti rada, ako nisu uredena ovim
Poslovnikom.

vl' JAVNosr RADA 
eranak 25.

Sjednice Povjerenstva, u pravilu, su otvorene za javnost.
lznimno, ako se raspravlja o dokumentima i materijalima koji, u skladu s

posebnim propisima, nose oznaku tajnosti ili povjerljivosti, sjednica Povjerenstva
odrlat 6e se bez prisustva javnosti.

Kada se sjednica Povjerenstva odrlava bez prisutnosti javnosti, predsjednik
moZe izvijestitijavnost o predmetu rasprave i donesenim odlukama.

elanak 26.
Javnost rada Povjerenstva ostvaruje se, pored odrZavanja sjednica otvorenih

za javnost, i dostavom sluZbenih priopcenja sredstvima javnog priop6avanja, te
od rZavanjem tiskovnih konferencija.



eiernak27.
Povjerenstvo podnosiZupanijskoj skupStini izvje5ce o radu jednom godi5nje.

_ lzvie5ie se podnosi u pisanom obliku, a na sjednici ga obrazlale predsjednik
Povjerenstva, odnosno zamjenik, ako je predsjednik u nemogu6nosti prisustvovati
sjednici Zupanijske skup5tine.

VII. OBAVLJANJE STRUCruIN I ADMINISTRATIVNO.TEHNIEKIH PosLoVA
ZA POTREBE POVJEREN9TVA

Clanak 28.
Strudne i administrativno-tehnidke poslove za potrebe Povjerenstva obavlja

upravni odjel nadlelan za poslove Skup5tine.
Strudni i administrativno{ehnidki poslovi odnose se na pomo6 u pripremi

sjednica, pisane komunikacije s drugim tijelima i ustanovama po nalogu
predsjednika, izradu zapisnika sa sjednica, zakljudaka i odluka Povjerenstva, te na
ostala pitanja strudne i administrativne naravi.

elanak 29.
O radu sjednice vodi se zapisnik koji sadrZava vrijeme i mjesto odrZavanja

sjednice, dnevni red, sudionike u raspravi i odluke o odredenom pitanju, kao i
izdvojena mi5ljenja pojedinog dlana Povjerenstva.

Zapisnik potpisuje predsjednik Povjerenstva, odnosno zamjenik ako je
predsjedao sjednicom.

Odluke i druge akte koje donosi Povjerenstvo potpisuje predsjednik, odnosno
zamjenik ako je predsjedao sjednicom.

Sjednice se mogu i tonski snimati, o demu prije podetka sjednice odluduje
Povjerenstvo, na prijedlog predsjednika.

VIII. ZAVRSNE ODREDBE 
EIANAK 30.

Rijedi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno znadenje bez obzirajesu li u ovom
Poslovniku kori5teni u mu5kom i Zenskom rodu odnose se na jednak nadin na muski i
Zenski rod.

e lanak 31.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom dono5enja

Klasa: 021-04117-0811
URBROJ : 217 0l 1 -01 -01 14-17 -3
Rijeka, 31. sijednja 2017.

Predsjednica

Sanja Tamarut
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