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Правилник о спречавању и борби противу корупције 
(Антикорупцијски правилник) 

Савеза еколошких удружења „Зелена листа Србије“ 
 
 

Члан 1. 
 
Савеза еколошких удружења Зелена листа Србије (у даљем тексту Савез ЗЛС) 
усваја Правилник о спречавању и борби противу корупције ( у даљем тексту 
Антикорупцијски правилник)  ради обезбеђивања ставова и  понашање чланова 
чланица својих органа и тела, сарадника и запослених као и осталих чланица 
организације са  циљем да достигне високе стандарде личног и организационог 
интегритета у Савеза еколошких удружења Зелена листа Србије и његовом 
окружењу где делује.  

 
Члан 2.  

 
Основни принципи антикорупцијског понашања у Савезу ЗЛС су следећи: 
 
- избегавање стварних или потенцијалних конфликата између личних интереса 
чланова, чланица и сарадника и интереса Савезу ЗЛС; 
- уколико се конфликти јаве они се одмах без одуговлачења решавају; 
- имовина, просторије, услуге и финансијска средства Савеза ЗЛС се не могу 
користити у личне сврхе без посебног одобрења а свака злоупотреба ће бити 
спречена и санкционисана; 
- средства Савеза ЗЛС и донатора не могу се ненаменски трошити, надувавати 
рачуни, присвајати добит, и на други начин злоупотребљавати; 
- позитивни закони Републике Србије и обавезе прихваћених и потписаних 
уговора са партнерима, донаторима и другим сарадничким организацијама и 
институцијама се поштују; 
- чланице Савеза ЗЛС, посебно руководећих органа, не могу својим понашањем 
нарушавати углед Савеза ЗЛС, његове вредности, мисију и визију; 
- деловање Савеза ЗЛС је максимално транспарентно и јавно; 
- у чланству и активностима Савеза ЗЛС нема дискриминације на основу пола, 
боје коже, религије, културе, образовања, социјалног статуса, етничке 
припадности или националности, политичке оријантације. 
 

Члан 3. 
 

Кршење принципа утврђених овим Антикорупцијским правилником ће бити 
санкционисано одузимањем овлашћења појединим члановима чланица, 
смењивањем из руководећих органа, престанком укључивања појединих 
чланова чланица у активности Савеза ЗЛС, раскидањем уговора и престанком 
ангажовања сарадника, престанком сарадње са појединим донаторима, 
партнерима и другим сарадничким организацијама и институцијама. 
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Члан 4. 
 

Чланови, Чланице и сарадници Савеза ЗЛС морају пријавити сваки облик 
корупције уколико сумњају или су очевици учињене корупције Скупштини  
Савеза ЗЛС који предузимају одговарајуће мере - испитују основаност,  
спроводе дисциплински поступак, доносе одговарајуће одлуке и примењују 
мере. 
 
 

Члан 5. 
 
Савез ЗЛС ће са овим Антикорупцијским правилником упознавати своје 
чланице и сараднике, партнере и донаторе и друге сарадничке организације и 
институције.  
 

Члан 6. 
 
Чланице и органи Савеза ЗЛС као и сарадници и партнери могу покренути 
иницијативу за измену и допуну овог Антикорупцијаког правилника у свако доба, 
у складу са развојем укупне јавне свести и  антикорупцијских активности. 
 

Члан 7. 
 

Спровођење овог Антикорупцијског правилника обезбеђује, тумачи и прати 
Скупштина Савеза ЗЛС, као орган који га и доноси на основу Статута Савеза 
ЗЛС. 

 
 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Преседавајући Скупштине ЗЛС 
 
 


