
ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO  
ISTARSKE ŽUPANIJE  
 
 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠ ĆU  
VEZANO ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA  

ETIČKOG KODEKSA DUŽNOSNIKA I OSOBA S OVLAŠTENJIMA I ODG OVORNOSTIMA 
ZA UPRAVLJANJE UPRAVNIM TIJELOM, ILI UNUTARNJOM UST ROJSTVENOM 

JEDINICOM (GLAVNIH RUKOVODITELJA, VIŠIH RUKOVODITEL JA I 
RUKOVODITELJA), TE UPRAVA TRGOVA ČKIH DRUŠTAVA I RAVNATELJA 

USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ ISTARSKA ŽUPANIJA 
 
 

 Antikorupcijsko povjerenstvo Istarske županije je na svojoj sjednici održanoj dana 22. 
svibnja 2014. godine donijelo slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K  
 
 1. Otvara se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću da najkasnije do 16. 
kolovoza 2014. godine dostave svoje primjedbe, prijedloge i komentare za predloženi nacrt 
ETIČKOG KODEKS DUŽNOSNIKA I OSOBA S OVLAŠTENJIMA I ODGOVORNOSTIMA ZA 
UPRAVLJANJE UPRAVNIM TIJELOM, ILI UNUTARNJOM USTROJSTVENOM JEDINICOM 
(GLAVNIH RUKOVODITELJA, VIŠIH RUKOVODITELJA I RUKOVODITELJA), TE UPRAVA 
TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I RAVNATELJA USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ ISTARSKA 
ŽUPANIJA. 
.  
 2. Prihvaća se nacrt ETIČKOG KODEKSA DUŽNOSNIKA I OSOBA S 
OVLAŠTENJIMA I ODGOVORNOSTIMA ZA UPRAVLJANJE UPRAVNIM TIJELOM, ILI 
UNUTARNJOM USTROJSTVENOM JEDINICOM (GLAVNIH RUKOVODITELJA, VIŠIH 
RUKOVODITELJA I RUKOVODITELJA), TE UPRAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I 
RAVNATELJA USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ ISTARSKA ŽUPANIJA te se utvrđuje prijedlog 
u I čitanju, koji se zajedno sa primjedbama i prijedlozima vijećnika, članova Antikorupcijskog 
povjerenstva, te primjedbama i prijelazima pojedinaca, zainteresiranih društvenih skupina, 
javnih i privatnih institucija kao i onih na koje krajnja odluka može utjecati upućuje u II čitanje.  
 
 Sukladno prethodnom stavku u II čitanje upućuje se prijedlog članova/ca 
Antikorupcijskog povjerenstva :  
 Evelina Biasiol Brkljačić (HSU) - da nije primijetila da su u Etičkom kodeksu regulirani 
odnosi i komunikacija rukovodećih službenika u privatnoj sferi komunikacije kao što je to u 
Kodeksu službenika, te uz potporu ostalih članova Antikorupcijskog povjerenstva predlaže da 
se regulira ovo pitanje u čl. 3. Na način da se rukovodeći službenik ne smije predstavljati u 
privatnoj komunikaciji kao rukovodeći službenik u Istarskoj županiji,  
 Evelina Bisasiol Brkljačić (HSU) - da se ugradi poveznica sa Zakonom o lokalnim 
službenicima i namještenicima i obveza iz navedenog Zakona,  
 Evelina Biasiol Brkljačić (HSU) uz potporu ostalih članova Antikorupcijskog 
povjerenstva da se ugrade odredbe o imovinskim karticama za rukovodeće službenika,  
 - Svi članovi Antikorupcijskog povjerenstva da se Županu Istarske županije uz 
prijedloge akata uputi i preporuka da se u Pravilnik o radu ili Pravilnik o unutarnjem redu 
ugradi odredba prema kojoj je nepoštivanje Etičkog kodeksa osnova za lakšu povredu 
radnog odnosa.  
 - Svi članovi da se unese odredba prema kojoj će svi dužnosnici i osobe s 
ovlaštenjima i odgovornostima za upravljanje upravnim tijelom, ili unutarnjom ustrojstvenom 
jedinicom (glavni rukovoditelji, viši rukovoditelji i rukovoditelji, te uprave trgovačkih društva i 
ravnatelji ustanova čiji je osnivač Istarska županija dobiti primjerak etičkog kodeksa i izjavom 
prihvatiti njegovo poštivanje, te da se sačini tekst izajve.  



 
 3. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajati će od 15. srpnja do 16. kolovoza 
2014. godine.  
 Ovaj zaključak objaviti će se na internetskom službenom portalu Istarske županije 
(www.istra-istria.hr./ obavijesti /savjetovanje sa zainteresiranom javnošću/otvorena 
savjetovanja), te na oglasnim pločama Istarske županije u Pazinu i Puli.  
 
 4. Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani, s adresom podnositelja i u roku 
dostavljeni na adresu Istarska županija, Antikorupcijsko povjerenstvo, Dršćevka 3, 52000 
Pazin ili na email antikorupcija@istra-istria.hr 
 
 5. Stručna služba Skupštine Istarske županije će u skladu s rezultatima rasprave i 
savjetovanja, pripremiti i Antikorupcijskom povjerenstvu dostaviti Izvještaj o provedenoj 
raspravi s prijedlogom akta i očitovanjem predlagatelja: Upravnog odjela za decentralizaciju, 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije 
za sve dostavljene primjedbe i prijedloge.  
 
 6. Za provedbu ovog Zaključka nije potrebno osiguravati dodatna financijska 
sredstva.  
  

OBRAZLOŽENJE 
 
 

 Skupština Istarske županije je na poticaj i inicijativu Ministarstva pravosuđa 
imenovala je Antikorupcijsko povjerenstvo Istarske županije. Antikorupcijsko povjerenstvo je 
usvojilo Hodogram aktivnosti u kojem je između ostalog predviđeno izrada Etičkog kodeksa 
Antikorupcijskog povjerenstva Istarske županije, Etičkog kodeksa službenika Istarske 
županije s time da je nositelj izrade ova dva dokumenta Stručna služba Istarske županije, te 
izrada Etičkog kodeksa dužnosnika i osoba s ovlaštenjima i odgovornostima za upravljanje 
upravnim tijelom ili unutarnjom ustrojstvenom jedinicom (glavnih rukovoditelja, viših 
rukovoditelja i rukovoditelja), te uprava trgovačkih društava i ravnatelja ustanova za koji je 
nositelj izrade Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, 
prostorno uređenje i gradnju Istarske županije. Slijedom navedenog ovim zaključkom 
upućuje se na Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću prihvaćeni nacrt u I čitanju zajedno 
s primjedbama i prilozima članova Antikorupcijskog povjerenstva s time da se ova primjedbe 
i prijedlozi zajedno sa svim  primjedbama i prijedlozima dobiveni u postupku savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću uz očitovanje nadležnog predlagatelja: Upravnog odjela za 
decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju  
Istarske županije upućuju u drugo čitanje ETIČKOG KODEKSA SLUŽBENIKA ISTARSKE 
ŽUPANIJE, kako bi Antikorupcijsko povjerenstvo, moglo provesti II čitanje i utvrđivanje 
konačnog prijedloga, te ga uputiti Županu Istarske županije na donošenje.  
 
         Predsjednik  
        Antikorupcijskog povjerenstva  
         Davor Komar  
 
 
 
 

TEKST NACRTA AKTA 
 
 
 
 Na temelju čl. 48. st. 1. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11.) i čl. 65. 



Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije, broj 10/09 i 4/13), Župan 
Istarske županije dana __________ donosi  
 
 
ETIČKI KODEKS DUŽNOSNIKA I OSOBA S OVLAŠTENJIMA I ODGOV ORNOSTIMA ZA 

UPRAVLJANJE UPRAVNIM TIJELOM, ILI UNUTARNJOM USTROJ STVENOM 
JEDINICOM (GLAVNIH RUKOVODITELJA, VIŠIH RUKOVODITEL JA I 

RUKOVODITELJA), TE UPRAVA TRGOVA ČKIH DRUŠTAVA I RAVNATELJA 
USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
 

I OPĆE ODREDBE  
 
 Predmet eti čkog kodeksa  

Članak 1. 
 

 Etičkim kodeksom dužnosnika i osoba s ovlaštenjima i odgovornostima za upravljanje 
upravnim tijelo, ili unutarnjom ustrojstvenom jedinicom (glavnih rukovoditelja, viših 
rukovoditelja i rukovoditelja), te uprava trgovačkih društava i ravnatelja ustanova (u daljnjem 
tekstu: rukovoditelji) čiji je osnivač Istarska županija utvrđuju se pravila ponašanja u 
upravnim tijelima, trgovačkim društvima i ustanovama Istarske županije na temelju kojih će 
rukovoditelji postupati prilikom obavljanoj službene dužnosti.  
 
 Sadržaj eti čkog kodeksa  

Članak 2. 
 

 Etičkim kodeksom utvrđena su načela koja rukovoditelji u Istarskoj županiji moraju 
usvojiti kao vlastita načela i osobni kriterij ponašanja .  
 Rukovoditelji primjenjuju etička načela u odnosima prema građanima, odnosima 
prema vijećnicima i međusobnim odnosima.  
 
 Svrha Eti čkog kodeksa  

Članak 3. 
 
 Promicanje etičkih načela, moralnih načela i vrijednosti, te pravila dobrog ponašanja 
rukovoditelja u ostvarivanju zajedničkog dobra i javnih interesa ima za cilj jačanje povjerenja 
građana u rad jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.  
 Odredbe ovog Etičkog kodeksa, koje se primjenjuju na službenike i namještenike u 
Istarskoj županiji primjenjuju se i na rukovoditelje, osim u odredbi čl. 8. st. 2.  Etičkog 
kodeksom službenika Istarske županije.  
 Rukovodeći službenik u Istarskoj županiji ne smije koristiti svoj položaj kako bi utjecao 
na zakonodavnu vlast, ali može upućivati prijedloge i primjedbe, te utjecati na donošenje 
odluka koje su vezane za djelokrug poslova koje obavlja kao rukovodeći službenik.  
 
II ETIČKA NAČELA  
 
 Primjena eti čkih na čela  
 

Članka 4. 
 
 Rukovoditelj u Istarskoj županiji je dužan pridržavati se etičkih načela ponašanja 
propisanih zakonom, Statutom Istarske županije,  Etičkim kodeksom službenika u Istarskoj 
županiji i ovim Etičkim kodeksom.  
 
 



 Djelovanje u interesu gra đana 
 

Članak 5. 
 
 Rukovoditelji će cjelokupno nastojanje, znanje i sposobnosti usmjeriti na stalno 
povećanje dobrobiti građana, što podrazumijeva povećanje materijalnih i nematerijalnih 
dobara koja dugoročno pružaju mogućnost za bolju kakvoću života, imajući u vidu da se 
današnje blagostanje ne smije žrtvovati na ime budućeg.  
 
 Primjena eti čkih na čela u ostvarivanju gospodarskih i društvenih ciljev a  
 

Članak 6. 
 
 Rukovoditelji u Istarskoj županiji poštivati će pravne propise, poslovne običaje i 
poslovni moral, zauzimati će se za takvo gospodarsko okruženje u kojem će se ostvarivati 
povoljni uvjeti za stabilan i zdrav razvoj poduzetništva, zalagati će se za vladavinu prava, 
održivi razvoj, zdravu konkurenciju i usklađene osnove tržišno-socijalne politike.  
 Izabrani ili imenovani politički dužnosnici izvršen vlasti neće se uplitati u operativno 
poslovanje društava kao članovi nadzornih odbora i nalogodavci, već imaju pravo i dužnost 
štitit najbolje interese poreznih obveznika i kupaca javne usluge na način da kroz skupštinu 
društva utvrde ciljeve i prioritete njihove poslovne politike, osiguraju potpunu transparentnost 
i  učinkovitost javnog sektora, samostalno odaberu revizora i provode djelomični kontroling 
za pojedine aspekte rada, čime uprave društva prihvaćaju da se zaoštri pitanje 
profesionalne, etičke i javne odgovornosti za djelovanje trgovačkih društava.  
 Treba težiti da trgovačka društva u javnom sektoru čim prije unaprijede konkurentnu 
sposobnost, ekonomsku efikasnost i kvalitetu poslovanja, što podrazumijeva visoke 
standarde profesionalnih kompetencija, etičnosti i javne odgovornosti svih nositelja upravnih, 
izvršnih i nadzornih funkcija u javnom sektoru.  
 
 Primjena eti čkih na čela u upravljanju prostorom i resursima  
 

Članak 7. 
 
 Zalagati će se i težiti takvim ekološkim normama koje će budućim generacijama i 
bićima biti ugodne, smanjivati škodljive emisije i otpad, štediti sirovine i energiju i time 
smanjivati posezanje u prirodu.  
 
 Javno djelovanje i humanitarni rad  
 

Članak 8. 
 
 Rukovoditelji u Istarskoj županiji moraju biti svjesni da su sastavni dio javnosti. Zbog 
navedenog će svoje djelovanje usklađivati s interesima javnosti, građana, lokalne zajednice, 
Istarske županije i države. Dobrovoljno će prihvaćati također javne i posebno humanitarne 
funkcije u dijelu svoga slobodnog vremena.  
 
 Upravljanje materijalnim resursima i odgovorno pos lovanje  
 

Članak 9. 
 
 Kod nabavki materijala, roba i usluga mora se osigurati zakonitost i transparentnost 
odlučivanja, treba suzbiti sve oblike formalnih i neformalnih sukoba interesa i strogo javno 
sankcionirati pojavu korupcije.  
 Također trebaju voditi poslovanje na način koji garantira održivo poslovanje tvrtke, jer 
će se napustiti sustav pokrivanja gubitaka na teret lokalnih i državnih proračuna i način 



poslovanja uskladiti s obvezujućim normama i standardima Zakona o trgovačkim društvima i 
europskim smjernicama društvene odgovornosti poduzeća.  
 
 Unapređenje znanja i sposobnosti za rad i upravljanje ljud skim potencijalima  
 

Članak 10. 
 
 Rukovoditelji u Istarskoj županiji zalagati će se za stalno povećanje svoje sposobnosti 
za rukovođenjem, zato će se neprestano usavršavati, jer je za rukovođenje potrebno imati 
posebna strukovna znanja i vještine. Zbog navedenog će se neprestano obrazovati, i 
izmjenjivati iskustva s drugima.  
 
 
III. ODNOS RUKOVODITELJA PREMA SLUŽBENICIMA, NAMJEŠ TENICIMA I 
ZAPOSLENICIMA   
 
 
 Poštovanje osobnog i profesionalnog položaja suradn ika 
 

Članak 11. 
 
 Rukovoditelji u Istarskoj županiji će suradnike voditi tako da se razvijaju u samostalne 
i profesionalno cjelovite osobe koje sa zadovoljstvom rade u upravnim tijelima, trgovačkim 
društvima i ustanovama koje vode uvažavajući da nema djelotvornosti bez humanosti, niti 
humanosti bez efikasnosti.  
 Poštovati će ljudska prava osoba kojima rukovode, te ih uvažavati ne samo kao ljude, 
već i kao suradnike. Pravo raspolaganja njihovim znanjem i sposobnostima neće shvaćati 
kao pravo samovoljnog raspolaganja ljudima u okviru zakonskih propisa.  
 Nastojati će da svakom suradniku bude dodijeljena ciljevima jasno utvrđena, 
njegovom znanju i sposobnostima primjerena i korisna uloga, te da u ostvarivanju zadanih 
ciljeva bude čim samostalniji.  
 
 Unapređenje znanja i sposobnosti suradnika  
 

Članak 12.  
 
 Zauzimati će se za osobni razvoj suradnika kojima rukovodi, za njihovo stalno 
obrazovanje is osposobljavanje, suradnike će pravovremeno upoznavati sa svim što je 
tijesno vezano s njihovim zadacima, njihovim materijalnim položajem i perspektivama u 
upravnom tijelu, trgovačkom društvu ili ustanovi u kojoj radi.  
 
 Odgovornost upravitelja za primjenu eti čkih na čela  
 

Članak 13. 
 
 Službenik i namještenik u tijelima Istarske županije, zaposlenik u trgovačkom društvu 
i ustanovi imaju pravo na zaštitu od uznemiravanja, odnosno ponašanja koje ima za cilj ili 
stvarno predstavlja povredu dostojanstva službenika, namještenika , odnosno zaposlenika, a 
koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.  
 Službenik i namještenik u tijelima Istarske županije, zaposlenik u trgovačkom društvu 
i ustanovi ima pravo na zaštitu od spolnog uznemiravanja, odnosno ponašanja koje 
predstavlja verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje spolne naravi, a koje ima za cilj ili 
stvarno predstavlja povredu dostojanstva službenika i namještenika, odnosno zaposlenika te 
uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.  



 Odgovornost je neposredno nadređenog rukovoditelja da poduzima potrebne mjere u 
smislu zaštite prava službenika, namještenika, odnosno zaposlenika iz stavka 1. i 2.  
 
 Pritužba na neeti čno ponašanje rukovoditel ja  
 

Članak 14. 
 
 Pritužbu na neetično ponašanje rukovoditelja službenik, namještenik ili zaposlenik 
može podnijeti Etičkom povjerenstvu.  
 Ukoliko pritužba na neetično ponašanje bude zaprimljena u upravnom tijelu, 
trgovačkom društvu ili ustanovi ista se najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja 
mora proslijediti Etičkom povjerenstvu.  
 Etičko povjerenstvo dužno je u roku od 60 dana od dana primitka dostaviti odgovor na 
pritužbu podnositelju pritužbe i o tome dostaviti izvješće Županu Istarske županije.  
 
 Stupanje na snagu  

Članak 15. 
 
 Ovaj Etički kodeks stupa na snagu 8 dana od dana objave u "Službenim novinama 
istarske županije".  
 
 
Klasa:  
Urbroj:  
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
              Župan  
         Istarske županije  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO 
 
 

O B R A Z A C 
Za dostavu mišljenja, primjedbi i komentara na prij edlog  

ETIČKOG KODEKSA DUŽNOSNIKA I OSOBA S OVLAŠTENJIMA I ODG OVORNOSTIMA 
ZA UPRAVLJANJE UPRAVNIM TIJELOM, ILI UNUTARNJOM UST ROJSTVENOM 

JEDINICOM (GLAVNIH RUKOVODITELJA, VIŠIH RUKOVODITEL JA I 
RUKOVODITELJA), TE UPRAVA TRGOVA ČKIH DRUŠTAVA I RAVNATELJA 

USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

 
Početak savjetovanja: 15.7. 2014. godine  

 
Završetak savjetovanja: 16.8. 2014. godine  

 
Naziv predstavnika zainteresirane javnosti 
koja daje svoje mišljenje, primjedbe i 
prijedloge na predloženi nacrt 
 
(napišite naziv institucije, organizacije, 
udruge ili ime i prezime osobe  
 

 

 
Interes, odnosno kategoriju i brojnost 
korisnika koje predstavljate 
 

 

 
Načelne primjedbe 
 

 

 
Primjedbe na pojedine članke Nacrta 
Prijedloga Etičkog kodeksa službenika 
Istarske županije   
 
(Ako je primjedbi više, prilažu se obrascu, a 
ovdje se navode samo članci ili dijelovi 
nacrta na koje se odnose) 
 

 

 
Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je 
sastavljala primjedbe ili osobe ovlaštene za 
predstavljanje predstavnika zainteresirane 
javnosti  
 

 

 
Datum dostavljanja  
 

 
Potpis 

 
Klasa: 021-04/14-01/50       Predsjednik  
Urbroj: 2163/1-01/02-14-7       Davor Komar 
Pazin, 22. svibnja 2014.  


