ETIČKI KODEKS
PRIHVAĆAM
1. Da ću služiti za Opće dobro svoje Domovine i staviti odanost najvišim ćudorednim načelima i domovini,
ispred odanosti osobama, savezu, udruzi, poduzeću ili vladinim ustanovama.
2. Da ću poštivati Ustav, zakone Ruske Federacije i Republike Hrvatske i svih razina vlasti na razini Države i
lokalne zajednice, te nikad neću sudjelovati u njihovu izigravanju. Ujedno se obvezujem da ću poštivati
propise Udruge u koju sam primljen i u čije sam tijelo izabran. Ukoliko se pojedini zakoni ili odluke protive
zdravom razumu ili općem dobru pokrenuti postupak za njihovu promjenu.
3. Da ću u mogućem sukobu interesa poštivati načela općeg dobra.
4. Da ću o svojim aktivnostima, vezanih uz članstvo Udruge, redovito izvještavati Udtrugu na službenu e-mail
adresu.
5. Da neću nepošteno, niti diskriminirati, niti davati posebne usluge ili povlastice bilo kome, uz naknadu ili bez
nje, te da nikad neću prihvatiti za sebe ili članove obitelji ili članove svoje udruge, usluge ili pogodnosti pod
okolnostima za koje bi razumne osobe mogle ocjeniti da utječu na obavljanje dužnosti u Udruzi i tijelu
Udruge u koje sam izabran.
6. Da neću davati privatna obećanja bilo koje vrste, koja bi bila obvezujuća s obzirom na dužnost člana Udruge,
budući da kao član Udruge nemam privatnu riječ koja bi me mogla obvezati u dužnosti člana Udruge.
7. Da se neću uključivati u poslove s pravnim i fizičkim osobama, izravno ili neizravno, koji nisu u skladu sa
savjesnim provođenjem dužnosti u Udruzi na koju sam izabran, te da ću surađivati s osobama i tijelima,
prepoznavajući pozitivno koje je sukladno općem dobru.
8. Da se nikad neću koristiti bilo kojom povjerljivom informacijom, dobivenom u okviru izvršavanja službenih
dužnosti u Udruzi za stjecanje privatnog profita.
9. Da ću razotkriti korupciju gdje god je otkrijem.
10. Da ću provoditi ova načela uvijek svjestan da dužnost člana znači povjerenje članstva i služenje za Opće
dobro.
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