
 
 
 

T A J N I Š T V O  
KLASA: 960-03/16-01/01 
URBROJ: 2125/1-05-16-01  
Gospić, 7.lipnja 2016.godine 

 

 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

- ovdje - 
 

 

PREDMET: Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Ličko-senjskoj   

županiji  

 

PRAVNI TEMELJ: Članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(«Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15 – ispravak), Akcijski 

plan suzbijanja korupcije u Ličko-senjskoj županiji za 2016. i 2017. 

godinu i Statut Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 

13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 

– pročišćeni tekst) 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 

 

PREDLAGATELJ: Antikorupcijsko povjerenstvo Ličko-senjske županije  

 

NOSITELJ IZRADE: Tajništvo županije i Antikorupcijsko povjerenstvo Ličko-senjske 

županije 

 

IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA: Za provedbu Etičkog kodeksa 

potrebno je osigurati financijska sredstva u Proračunu Ličko-senjske  županije.  

 

OBRAZLOŽENJE: 

 Akcijskim planom suzbijanja korupcije u Ličko-senjskoj županiji za 2016. i 2017. godinu, 

utvrđuju se mjere i orijentacijski rokovi predlaganja te nositelji provedbe za prioritetna 

područja u borbi protiv korupcije.  

 Planom je propisano da je u cilju čuvanja digniteta funkcije, ponašanje nositelja političkih 

dužnosti potrebno urediti posebnim aktom, kojim bi se uredila načela i standardi u 

ponašanju, kako bi se poštivali i promovirali dobri običaji ponašanja, u kojem nositelji 

političkih dužnosti svoje poslove obavljaju vodeći se prije svega javnim interesom te 

zaštitom vjerodostojnosti i dostojanstva povjerene im dužnosti, u skladu s očekivanjima 

građana, uz pravo svakog dužnosnika na artikuliranje svojih političkih stavova. 

Sukladno tome Antikorupcijsko povjerenstvo, predlaže donošenje Etičkog kodeksa 

nositelja političkih dužnosti u Ličko-senjskoj županiji. 

Etičkim kodeksom utvrđuju se etička načela i standardi u ponašanju predsjednika 

Županijske skupštine i njegovih zamjenika, članova Županijske skupštine, Župana i 



Zamjenika župana, predsjednika i članova stalnih i povremenih radnih tijela, predsjednika i 

članova upravnih vijeća i nadzornih odbora koje imenuje Županijska skupština odnosno 

Župan (nositelji političkih dužnosti) za vrijeme obnašanja dužnosti na koju su izabrani, u 

skladu s postojećim  propisima i načelima odgovorne javne uprave.  

 

 

P R O Č E L N I C A  
 

Ankica Blažević, dipl.oec., v.r. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ŽUPAN 
KLASA: 960-03/16-01/11 
URBROJ: 2125/1-02-15-01 
Gospić, 6. srpnja 2016. godine  

 
 
 

Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ broj 

11/09, 13/09-ispravak, 21/09, 9/10, 22/10-pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13-pročišćeni 

tekst) i članka 60. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije 

(„Županijski glasnik“ broj 11/09, 4/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 14/13), a u svezi 

prijedloga Antikorupcijskog povjerenstva Ličko-senjske županije, dajem   

 
 

M I Š L J E N J E 

 
 

Antikorupcijsko povjerenstvo Ličko-senjske župani utvrdilo je prijedlog i predložilo 

Županijskoj skupštini donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Ličko-

senjskoj županiji, kojim se uređuju načela i standardi u ponašanju nositelja političkih 

dužnosti za vrijeme obnašanja dužnosti na koju su izabrani, odnosno da obavljaju poslove u 

skladu s postojećim  propisima. 

Sukladno članku 60. Poslovnika Županijske skupštine podržavam prijedlog 

Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Ličko-senjskoj županiji. 

 
 

 

 

                   Ž U P A N 
 

                Milan Kolić, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 960-01/16-01/11 
URBROJ: 2125/1-01-16- 
Gospić, ___________ 2016. godine 
 
 

Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» 
br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst,  4/12, 4/13 i 6/13 – 
pročišćeni tekst), Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Ličko-senjskoj županiji  za 
2016. i 2017. godinu (KLASA: ___________, URBROJ: ____________ od ____________ 
2016. godine), Županijska skupština Ličko-senjske županije na _____. sjednici 
održanoj _______________ 2016. godine, donijela je 
 
 

ETIČKI KODEKS 

nositelja političkih dužnosti  

u Ličko-senjskoj županiji 

 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 

 Etičkim kodeksom nositelja političkih dužnosti u Ličko-senjskoj županiji (u 
daljnjem tekstu: Kodeks) utvrđuju se etička načela i standardi u ponašanju 
predsjednika Županijske skupštine i njegovih zamjenika, članova Županijske 
skupštine, Župana i Zamjenika župana, predsjednika i članova stalnih i povremenih 
radnih tijela, predsjednika i članova upravnih ili nadzornih tijela ustanova odnosno 
trgovačkih društava kojima je Županija vlasnik ili ima vlasničke udjele, koje imenuje 
Županijska skupština odnosno Župan (u nastavku teksta: nositelji političkih 
dužnosti) za vrijeme obnašanja dužnosti na koju su izabrani, u skladu s postojećim  
propisima i načelima odgovorne javne uprave.     

Članak 2. 
 

 Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u Kodeksu odnose se 
jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom 
rodu. 
 
 
II. CILJ I SVRHA 

Članak 3. 

Kodeks se donosi u cilju stvaranja ozračja u kojem nositelji političkih dužnosti 
svoje poslove obavljaju vodeći se javnim interesom s naglaskom na nepristranost, 
objektivnost i odgovornost te sprječavanje bilo kakvog oblika diskriminacije u 
djelovanju i ponašanju nositelja političkih dužnosti. 
 Svrha donošenja Kodeksa je promicanje etičkih i moralnih načela i 
demokratskih vrijednosti, odgovornog i transparentnog obnašanja dužnosti te 
uspostave pravila dobrog ponašanja nositelja političkih dužnosti u ostvarivanju 



javnog interesa, koji ima za cilj jačanje povjerenja građana u nositelje političkih 
dužnosti i županijske institucije županijske u kojima djeluju.  
III. TEMELJNA NAČELA PONAŠANJA I DJELOVANJA 

 

Članak 4. 

 Prilikom obavljanja povjerenih im dužnosti, nositelji političkih dužnosti će 
djelovati s ciljem ostvarivanja općih interesa i zalagati se za ljudska prava bez obzira 
na nacionalnu, spolnu, dobnu, vjersku i stranačku pripadnost. 
 

Članak 5. 

 Nositelji političkih dužnosti, u obavljanju povjerenih im dužnosti, pridržavat 
će se Ustava, zakona, Statuta Ličko-senjske županije, ovog Kodeksa i odluka 
Županijske skupštine, ustanova i trgovačkih društava zanemarujući političku 
opredijeljenost. 
 

Članak 6. 

 Nositelji političkih dužnosti služit će općem interesu, a ne svom neposrednom 
ili posrednom osobnom interesu ili privatnom interesu pojedinaca ili grupe 
pojedinaca. 

Članak 7. 

 Nositelji političkih dužnosti obavljat će povjerenu im dužnost savjesno, 
odgovorno i transparentno, spremni na odgovornost za svoje postupke, odluke i 
ponašanja. 

Članak 8. 

 Nositelji političkih dužnosti neće preuzimati obveze prema pojedincima ili 
organizacijama s ciljem stvaranja okruženja za širenje vlastitog interesa ili interesa 
povezanih osoba.  

Članak 9. 

Nositelji političkih dužnosti poštivat će javnu ulogu koju imaju mediji u 
demokratskom društvu, bit će otvoreni prema javnosti i neće izbjegavati javno i 
priopćiti svoje stavove i razloge za vlastite odluke i ponašanja.   
 

Članak 10. 

 Nositelji političkih dužnosti u iznošenju svojih stavova argumentirano će 
govoriti istinu, njegujući kulturu dijaloga i suzdržavat će se od javnog iznošenja 
nedovoljno provjerenih informacija ili tvrdnji koje mogu štetiti drugim fizičkim ili 
pravnim osobama.  

Članak 11.  
 Nositelji političkih dužnosti pridržavat će se odredaba zakona koji uređuju 
nespojivost dužnosti te će u slučaju prihvaćanja nespojive dužnosti, bez odgode 
obavijestiti predsjednika Županijske skupštine ili Župana, kao i sva druga nadležna 
tijela. 

U svim slučajevima nastupanja sukoba interesa ili nespojivosti dužnosti, 
nositelj političkih dužnosti se obvezuje, bez odgode prijaviti takav slučaj i poduzeti 
sve potrebne radnje kako bi sukob interesa ili nespojivost dužnosti prestao. 



Uz zakonsku obvezu, nositelji političkih dužnosti imaju i moralnu obvezu da 
se suzdrže od raspravljanja i odlučivanja u onim stvarima u kojima imaju osobni 
interes te da o tome obavijeste tijelo koje o tome odlučuje. 

 
Članak 12. 

 Nositelji političkih dužnosti dužni su nazočiti sjednicama tijela čiji su članovi, 
izuzev u slučajevima objektivnih spriječenosti, o čemu su dužni pravovremeno 
obavijestiti nadležne osobe.  
 

Članak 13. 

 Nositelji političkih dužnosti pridržavat će se financijske discipline koja 
osigurava ispravno i racionalno upravljanje javnim prihodima i s najvećom pažnjom 
i osjećajem vlastite odgovornosti usmjeravati svoje djelovanje i odluke s ciljem 
upravljanja imovinom Županije, ustanove ili trgovačkog društva u skladu s 
propisima i općim interesom.  
 

Članak 14. 

 Nositelji političkih dužnosti će, u cilju uspješnog obavljanja dužnosti, 
prihvaćati edukacije o etičkom načelu i demokratskim standardima.  
 
 
IV. NADZOR I PRAĆENJE ETIČKOG KODEKSA 

 
Članak 15.  

  
 Poštivanje, praćenje ili povredu Kodeksa nadzire Etičko povjerenstvo (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
 Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana, koja imenuje i razrješava 
Županijska skupština na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje, sukladno 
Poslovniku Županijske skupštine Ličko-senjske županije. 
 Mandat članova Povjerenstva veže se uz mandat članova Županijske 
skupštine. 
 Predsjednik Povjerenstva imenuje se iz reda uglednih javnih osoba u lokalnoj 
zajednici. Predsjednik Povjerenstva ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član 
političke stranke, odnosno kandidat grupe birača zastupljene u Županijskoj 
skupštini. 
 Članovi Povjerenstva imenuju se iz redova članova Županijske skupštine, 
odnosno jedan član iz redova članova vladajuće koalicije, a jedan član iz redova 
oporbenih članova. 

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja stručna 
služba Županijske skupštine. 

 
Članak 16.  

 Povjerenstvo daje mišljenja, preporuke i upozorenja te predlaže mjere 
povodom pritužbi građana te drugih fizičkih ili pravnih osoba, kao i na vlastitu 
inicijativu.  
 Ukoliko je potrebno odlučiti o postupanju člana Povjerenstva, taj član ne 
sudjeluje u odlučivanju. 

Na rad Povjerenstva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Poslovnika 
Županijske skupštine i odluke Županijske skupštine koje reguliraju prava i obveze 
članova Županijske skupštine i radnih tijela Skupštine.  

 



Članak 17.  
 Povjerenstvo podnosi Županijskoj skupštini godišnje izvješće o svom radu, 
najkasnije do kraja ožujka za prethodnu godinu. Izvješće Povjerenstva objavljuje se 
na web stranici Ličko-senjske županije (www.licko-senjska.hr). 

Članak 18. 
 Građani imaju pravo podnositi prijave za kršenje ovog Kodeksa. Prijave se 
podnose u pisanom obliku Povjerenstvu i moraju biti potpisane od podnositelja, a u 
prijavi se navode radnje za koje podnositelj smatra da čine povredu ovog Kodeksa te 
dokazi kojima se to potvrđuje.  
 

Članak 19. 
 Povjerenstvo razmatra prijavu i provodi postupak ispitivanja utemeljenosti 
prijave i nakon toga odlučuje postoji li povreda Kodeksa.  
 

Članak 20. 
 Ukoliko Povjerenstvo ocjeni da nije bilo povrede Kodeksa o tome će 
obavijestiti podnositelja prijave, a ukoliko ocjeni da je učinjena povreda neke odredbe 
Kodeksa, Povjerenstvo će dati svoje mišljenje, predložiti odgovarajuću mjeru i o tome 
izvijestiti tijelo koje je nositelj političke dužnosti član i Županijsku skupštinu.
 Mjeru usvaja i izriče Županijska skupština Ličko-senjske županije.  
 

Članak 21. 
 Mjere za povredu Kodeksa su opomena, javna opomena i novčana kazna.  

Opomena se izvršava priopćenjem predsjednika Županijske skupštine o 
izrečenoj mjeri i dostavom primjerka odluke o izrečenoj mjeri nositelju političke 
dužnosti.  
 Javna opomena izvršava se objavljivanjem odluke o javnoj opomeni u 
„Županijskom glasniku” Ličko-senjske županije i na web stranici Županije.  
 Novčana kazna izriče se u visini do 50% mjesečne naknade, odnosno 20% 
plaće koju nositelj političke dužnosti prima, a izvršava se u službi za obračun 
obustavom odgovarajuće naknade, odnosno plaće.  
 Visina novčane kazne ovisi o težini povrede što predlaže Povjerenstvo.  
 O izrečenim mjerama vodi se evidencija u stručnoj službi Županijske 
skupštine.  
 

Članak 22. 
 Radi upoznavanja s odredbama ovog Kodeksa, Kodeks će se dostaviti 
nositeljima političkih dužnosti. 
 
  
V. ZAVRŠNA ODREDBA 
 

Članak 23. 
 

 Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana od objave u «Županijskom 
glasniku» Ličko-senjske županije, a objavit će se i na web stranici Ličko-senjske 
županije (www.licko-senjska.hr) 
 
 

P R E D S J E D N I K  
 

mr. Darko Milinović, dr. med., v.r 
 

http://www.licko-senjska/
http://www.licko-senjska.hr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


