Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i
19/13. - pročišćeni tekst) i članka 37. Statuta Koprivničko-križevačke županije (“Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 7/13. i 14/13.) Županijska skupština
Koprivničko-križevačke županije na 14. sjednici održanoj 5. svibnja 2015. donijela je
ETIČKI KODEKS
NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Etičkim kodeksom nositelja političkih dužnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji (u
daljnjem tekstu: Etički kodeks) utvrđuju se okviri etičkih načela i normi ponašanja nositelja
političkih dužnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji u skladu sa postojećim
zakonodavstvom, propisima i načelima odgovorne javne uprave.
Članak 2.
Ovaj Etički kodeks odnosi se na: predsjednika, potpredsjednike i članove Županijske
skupštine Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Županijska skupština),
predsjednike i članove radnih tijela Županijske skupštine, župana Koprivničko-križevačke
županije (u daljnjem tekstu: Župan) i zamjenike župana Koprivničko-križevačke županije (svi
u daljnjem tekstu: nositelji političkih dužnosti), za vrijeme obnašanja dužnosti na koju su
izabrani.
Članak 3.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u Etičkom kodeksu odnose se
jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

II. CILJ I SVRHA
Članak 4.
Etički kodeks donosi se u cilju uspostave primjerene razine odgovornog ponašanja,
korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju dužnosti, s naglaskom na nepristranost,
objektivnost i odgovornost te sprječavanje bilo kakvog oblika diskriminacije u djelovanju i
ponašanju nositelja političkih dužnosti.
Svrha donošenja Etičkog kodeksa je promocija demokratskih vrijednosti, odgovornog
i transparentnog obnašanja dužnosti te uspostave dobrih običaja i normi ponašanja nositelja
političkih dužnosti, čime se jača kredibilitet i sveukupni ugled Koprivničko-križevačke
županije i njenih institucija.
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Etički kodeks predstavlja dobrovoljni konsenzus o poželjnom načinu ponašanja
nositelja političkih dužnosti. Samim time nositelji političkih dužnosti ga prihvaćaju
dobrovoljno, prema svojoj savjesti i dobroj vjeri.
Nositelji političkih dužnosti koji prihvaćaju Etički kodeks o tome potpisuju izjavu.
III. TEMELJNA NAČELA PONAŠANJA I DJELOVANJA
Članak 5.
Nositelji političkih dužnosti se u obavljanju svoje dužnosti obvezuju pridržavati
sljedećih temeljnih načela:
- aktivne afirmacije javnog interesa u odnosu na osobni,
- zakonitosti i zaštite javnog interesa,
- javnosti rada i transparentnosti u radu,
- odgovornosti u donošenju i provođenju odluka,
- zabrane korištenja svoje dužnosti odnosno ovlaštenja koja iz nje proizlaze u svrhu
ostvarivanja osobnog interesa ili privatnih interesa drugih osoba,
- zabrane korištenja autoriteta dužnosti u privatne svrhe,
- jačanju institucija i razvijanju povjerenja građana u institucije županijske vlasti,
- sprječavanja situacija i radnji koje mogu dovesti do sukoba interesa,
- suzdržavanja od javnog iznošenja nedovoljno provjerenih informacija ili tvrdnji koji
mogu štetiti drugim fizičkim ili pravnim osobama,
- aktivnog sprječavanja svakog oblika pogodovanja diskriminacije, uznemiravanja ili
mobbinga,
- stvaranja pozitivnog poslovnog okruženja i poticanja učinkovitog i kvalitetnog
obavljanja poslova koji se nalaze u djelokrugu rada Koprivničko-križevačke
županije,
- poticanja i prihvaćanja edukacije o etičkim pitanjima i demokratskim standardima,
kao i o učinkovitom djelovanju županijske uprave u cjelini.
Članak 6.
Nositelji političkih dužnosti će u obavljanju svoje dužnosti služiti općem interesu,
zalagati se za ljudska prava i slobode, ravnopravnost svih građana te primjerenim ponašanjem
pridonositi ugledu dužnosti koju obnašaju.
Članak 7.
Nositelji političkih dužnosti se obvezuju prisustvovati sjednicama i sudjelovati u radu
Županijske skupštine i ostalih radnih tijela čiji su članovi. U slučaju spriječenosti,
pravovremeno će o tome obavijestiti predsjednika Županijske skupštine, odnosno nadležno
upravno tijelo Koprivničko-križevačke županije za poslove Županijske skupštine.
Nositelji političkih dužnosti se obvezuju da neće napuštati sjednice Županijske
skupštine i ostalih radnih tijela tijekom njihovog trajanja, bez valjanog obrazloženja, a o čemu
će pravovremeno obavijestiti predsjedavajućeg.
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Članak 8.
Nositelji političkih dužnosti će se u svakom slučaju pridržavati odredaba zakona koji
uređuju nespojivost dužnosti te će, u slučaju prihvaćanja nespojive dužnosti, bez odgode
obavijestiti predsjednika Županijske skupštine 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 obavezu, nositelji političkih dužnosti imaju i moralnu obavezu 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.
IV. OSOBNO PRIHVAĆANJE ETIČKOG KODEKSA
Članak 9.
Nositelji političkih dužnosti Etičkog kodeksa osobno prihvaćaju ovaj Etički kodeks i o
tome potpisuje izjavu.
Potpisana izjava pohranjuje se u pismohrani nadležnog upravnog tijela Koprivničkokriževačke županije za poslove Županijske skupštine te se dostavlja i Etičkom povjerenstvu
Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Etičko povjerenstvo).
V. NADZOR I PRAĆENJE ETIČKOG KODEKSA
Članak 10.
Kršenje normi Etičkog kodeksa ima za posljedicu moralnu odgovornost pred javnošću
i to svih nositelja političkih dužnosti koji ga prihvaćaju.
Poštivanje, praćenje ili povredu Etičkog kodeksa nadzire Etičko povjerenstvo.
Etičko povjerenstvo imenuje i razrješava Županijska skupština, na prijedlog radnog
tijela Županijske skupštine nadležnog za izbor i imenovanja.
Etičko povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.
Osobe iz stavka 4. ovog članka imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik Etičkog povjerenstva imenuje se iz redova uglednih javnih osoba koja se
bave ovom ili sličnom problematikom, te predsjednik Etičkog povjerenstva ne može biti
nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste
zastupljene u Županijskoj skupštini.
Članovi Etičkog povjerenstva imenuju se iz reda članova Županijske skupštine, po
jedan član iz predstavničke većine i predstavničke manjine.
Stručne i administrativne poslove za Etičko povjerenstvo obavlja nadležno upravno
tijelo Koprivničko-križevačke županije za poslove Županijske skupštine.
Na rad Etičkog povjerenstva odgovarajuće se primjenjuju odredbe Poslovnika
Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije koje se odnose na način rada radnih
tijela.
Članovi Etičkog povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad radi prisustvovanja
sjednici, kao i naknadu troškova prijevoza i drugih opravdanih troškova, sukladno Odluci o
naknadama predsjedniku, potpredsjednicima Županijske skupštine Koprivničko-križevačke
županije i njezinih radnih tijela.
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Članak 11.
Na zahtjev građana, radnih tijela Županijske skupštine te drugih pravnih i fizičkih
osoba, kao i na vlastitu inicijativu, Etičko povjerenstvo izriče savjete, preporuke, mišljenja i
upozorenja.
Članak 12.
Etičko povjerenstvo podnosi Županijskoj skupštini godišnje izvješće o svom radu,
najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu.
Izvješće Etičkog povjerenstva objavljuje se na službenoj internetskoj stranici
Koprivničko-križevačke županije.
VI. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 13.
Etički kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Koprivničko-križevačke županije“, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici
Koprivničko-križevačke županije i oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
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