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Gradsko vijeóe Grada Siska, na temelju ðlanka 4. stavka I. Zakona o sprjeðavanju sukoba
interesa (,,Narodne novine", broj 143121) i ðlanka 15. Statuta Siska (,,SluZbeni glasnik Sisaðko-
moslavaðke åupanije", broj 12109,76110,9111,18112,4173,6/13 -proðiSóeni tekst, I4l14,gl15,
10116, 6118, 18/18 - proðiSóeni tekst,4120 i 8l2I), donosi

ETIðKI KoDEKS ðT,nNovn GRADSKoG VIJEÓA GRADA SISKA

I. OPóE ODREDBE

Clanak 1.
Ovim Etiðkim kodeksom ðlanova Gradskog vijeóa Grada Siska (u daljnjem tekstu: Etiðki
kodeks) ureduje se sprjeðavanje sukoba interesa izmeduprivatnog i javnog interes u obna5anju
duZnosti ðlanova Gradskog vijeóa Grada Siska (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeóe) i ðlanova
radnih tijela Gradskog vijeóa, naðin praóenja primjene Etiðkog kodeksa, tijela koja odluöuju o
povredama Etiðkog kodeksa te druga pitanja od znaöqa za sprjeðavanje sukoba interesa.

ðlanak 2.
(1) Svrha Etiðkog kodeksa je jað;an1e integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti
u obna5anju duZnosti ðlanova Gradskog vijeóa i ðlanova radnih tijela Gradskog vijeóa,
promicanje etiðnog pona5anja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim druStvenim
wijednostima i Siroko prihvaóenim dobrim obiðajima te jaðanje povjerenja gradana u nositelje
vlasti na lokalnoj razini.
(2) Cili dono5enja Etiðkog kodeksa je uspostava primjerene razine odgovomog pona5anja,
korektnog odnosa i kulture dijaloga u obna5anju javne duZnosti, s naglaskom na savjesnost,
ðasnost, poStenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavtjanju duZnosti ðlanova
Gradskog vijeé,a i ðlanova radnih tijela Gradskog vijeóa.

Clanak 3.
Odredbe ovog Etiðkog kodeksa iz glave II. Temeljn anaë,elnadjelovanja ðlanka 5. toðke 3.,4.,9.,
I0.,14.,16. i 17. odnose na sve osobe koje je predsjednik Gradskog vijeó,apozvao na sjednicu
Gradskog vijeóa.

Clanak 4.
(1) U ovome Etiðkom kodeksu pojedini pojrnovi imaju sljedeóe znaö,enje:
I. dislcriminacijaje svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi
rnogla biti stavljena u nepovoljniji poloZaj od druge osobe u usporedivoj situaciji na temelju



rase, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezlka, vjere,
politiökoga ili drugog opredjeljenja, braðnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja,
rodenja, druStvenog poloùqa, ðlanstva ili neðlanstva u politiðkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih
ili druStvenih pote5koóa, kao i na temelju privatnih odnosa sa sluZbenikom ili duZnosnikom
Grada Siska (u daljnjem teksfu: Grad).
2. povezane osobe su braðni ili izvanbraðni drug nositelja politiðke duZnosti, Zivotni partner i
neformalni Zivotni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi,braó,ai sestre, posvojitelj
i posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu
smatrati interesno povezanima s nositeljem politiðke duZnosti.
3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji, pravo sluZnosti, zakup,
nalanu koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za zapoíljavanje i poticanje gospodarstvã,
stipendije uðenicima i studentima, sufinanciranje prava iz programa javnih potreba i druge
potpore koje se isplaóuje iz Proraðun a Grada.
4. potencijalní sukob interesaje situacija kada privatni interes nositelja politiðkih duZnosti
moie utjecati na nepristranost nositelja politiðke duZnosti u obavljanju njegove duZnosti.
5. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja politiðkih duZnosti utjecao
ili se osnovano moZe smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja politiðke duZnosti u
obavljanju njegove duZnosti.
6. uznemiravanje je svako neprimjereno pona5anje prema drugoj osobi koja irna za cllj ili koja
stvamo predstavlja povredu osobnog dostojanstva, orneta obavljanje poslova, kao i svaki ðin,
verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridono5enje stvaranju neugodnih ili
neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastra5uju, vrijedaju ili poniZavaju,
kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila,
ukljuðujuói spolno uznemiravanj e.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Etiðkom kodeksu, a irnaju rodno znaóerye odnose se jednako
na mu5ki i Zenski rod.

II. TEMELJNA NAðELA DJELOVANJA

ðIanak 5.
Nositelji politiðkih duZnosti moraju se u obavljanju javnih duZnosti pndriavati sljedeóih
temeljnih naðela:
1. zakonitosti i zaðtite javnog interesa
2. odanosti lokalnoj zajednici te duZnosti oðuvanja irazv4anjapovjerenja gradanau nositelje
politiðkih duZnosti i institucije gradske vlasti u kojima djeluju
3. po5tovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povla5óivanja te zabrane
uznemiravanja
4. ðestitosti i po5tenja te intzetosti iz situacije u kojoj postoji moguónost sukoba interesa
5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane kori5tenja duZnosti za osobni probitak ili probitak
povezane osobe, zabrane kori5tenja autoriteta duZnosti u obavljanju privatnih poslova, zúrane
traùerya ili primanj a darova radi povoljnog rje5avanja pojedine stvari te zabrane d,avarya
obeóanj a izv an propisanih ovlasti
6. konstruktivnog pridono5enja rje5avanju javnih pitarya
7. javnosti radai dostupnosti gradanima
8. poÈtovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom druStvu te aktivne i ne
diskriminirajuóe suradnje s medijima koji prate rad tijela gradske vlasti
9. zabrane svjesnog izno5enja neistina
10. iznoÈenja sluZbenih stavova u skladu s ovlastirna
71. pridrzavanja pravila radatijela u koje su izabrani, odnosno irnenovani
12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani



13. razvijanja vlastite upuóenosti o odlukama u ðijem donoSenju sudjeluju, kori5tenjem
relevantnih izvora informacija, trajnim usavrsavanjem i na druge naðine
14. pnhvaó,anja dobrih obiöaja parlamentarizma te primjerenog komunicfuarya, ukljuðujuói
zabr anu uvredljivog govora
15. odnosa prema sluZbenicima i namje5tenicima upravnih odjela Grada koji se temelji na
propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, iskljuðujuói pritom svaki oblik
politiðkog pritiska na upravu koji se u demokratskim druStvima smatra neprihvatljivim
(primjerice, davanje naloga za profipropisno postupanje, najava smjena slijedom promjene
vlasti i sliðno)
16. redovitog puta komuniciranja sa sluZbenicima i namje5tenicima, Sto ukljuðuje pribavljanje
sluZbenih informacija ili obavljanje sluZbenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih
17. osobne odgovornosti za svoje postupke.

ðlanak 6.
(1) Od nositelja politiðkih duZnosti oðekuje se poðtovanje pravnih propisa i procedura koji se
tiðu njihovih obveza kao nositelja politiðkih duZnosti.
(2) Od nositelja politiðkih duZnosti oðekuje se odgovorno i savjesno ispunjavanje obveza koje
proizlaze iz politiðkih duZnosti koje obavljaju.

ëlanak7.
Gradani imaju pravo biti upoznati s pona5anjern nositelji politiökih duZnosti koje je u vezi s
obna5anjem javne duZnosti.

III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA POLITIðKIH DU¿NOSTI

ðIanak 8.
Nositeljima politiðkih duZnosti zabranjeno je traùiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu
radi predlaganja dono5enja odluke na Gradskom vijeóu ili za glasovanje o odluci na sjednici
Gradskog vijeó,a ili sjednici radnog tijela Gradskog vijeóa.

ðIanak 9.
Nositeljima politiðkih duZnosti zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krsi naöelo
jednakosti pred zakonom.

ðlanak 10.
Nositeljima politiökih duZnosti zabraryeno je utjecati na dono5enje odluke radnog tijela
Gradskog vijeóa ili odluke Gradskog vijeóa radi osobnog probitka ili probitka povezaîe osobe.

IV. NESUDJELOVANJE U ODLUðIVANJU

ðlanak 11.
Nositelj politiðke duZnosti obvezan je izuzeti se od sudjelovanja u donoÈenju odluke koja utjeðe
na njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim povezane osobe.

V. TIJELA NADLEZNA ZA PRAÓENJE PRIMJENE ETIðKOG KODEKSA

Clanak 12.
(1) Tijela zapraó,en1e primjene Etiðkog kodeksa (u daljnjem tekstu: tijela) su Etiðki odbor i
Vijeóe öasti.
(2) Etiðki odbor ðine predsjednik i dva ðlana, a Vijeóe ðasti ðine predsjednik i ðetiri ðlana.



(3) Predsjednika i ðlanove tijela imenuje i razrje5uje Gradsko vijeóe.
(4) Mandat predsjednika i ðlanova tijela traje do isteka mandata ðlanova Gradskog vijeóa.

ðlanak 13.
(1) Predsjednik Etiðkog odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u
lokalnoj zajednicl Predsjednik Etiðkog odbora ne moZe biti nositelj politiðke duZnosti, niti ðlan
politiðke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste grupe biraöazastupljene u Gradskom vijeóu.
(2) Clanovi Etiðkog odbora imenuju se iz reda vijeónika Gradskog vijeóa, jedan ëlan iz
vladajuóe veóine i jedan oporbeni vijeónik.

ðlanak 14.
(1) Predsjednik i ðlanovi Vijeóa ðasti imenuju se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u
lokalnoj zajednici.
(2) Predsjednik Vijeóa ðasti ne moie biti nositelj politiðke duZnosti, niti ðlan politiðke stranke,
odnosno kandidat nezavisne liste grupe biraða zastupljene u Gradskom vijeóu.

ðlanak 15.
(1) Etiðki odborpokreóe postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi ðlana Gradskog vijeóa,élana
radnog tijela Gradskog vijeóa, gradonaðelnika i zamjenika gradonaðelnika, sluZbenika i
namje5tenika Grada ili po prijavi graó.ana.
(2) Pisana prijava sadrä ime i prezime prijavitelja (adresa, elektroniðka adresa i broj telefona),
ime i prezime nositelja politiðke duZnosti kojeg se prijavljuj e za povredu odredaba Etiðkog
kodeksa uz navodenje odredbe Etiðkog kodeksa koja je powijedena. Etiðki odbor ne postupa
po anonimnim prijavama.
(3) Etiðki odbor moùe od podnositelja prijave zatraùiti dopunu prijave odnosno dodatna
poj a5nj enj a i oðitovanj a.

ðlanak 16.
(1) Etiðki odbor obavjestava nositelja politiðke duZnosti o podnesenoj prijavi i poziva ga da u
roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etiökog odbora dostavi pisano oðitovanje o
iznesenim ðinjenicama i okolnostima u prijavi.
(2) Ako nositelj politiðke duZnosti ne dostavi pisano oðitovanje u roku iz stavka 1. ovog ðlanka,
Etiðki odbor nastavlja s vodenjem postupka po podnesenoj prijavi.
(3) Etiðki odbor donosi odluke na sjednici veóinom glasova svih ðlanova.

ðhnak 17.
(1) Etiðki odbor duäanje u roku od 60 dana od zapnmaryapnjave predloZiti Gradskorn vijeóu
dono5enje odluke po zapnmljenoj prijavi.
(2) Ako je prijava podnesena protiv ðlana Etiðkog odbora, taj ðlan ne sudjeluje u postupku po
prijavi i u odluðivanju o istoj.

ðlanak 18.
(I) Zapovredu odredbi Etiðkog kodeksa, Gradsko vijeóe moùeizreóiopomenu, dati upozorery'e
ili preporuku nositelju politiðke duZnosti za otklanjarye uzroka postojanja sukoba interesa
odnosno za uskladivanje naðina djelovanja nositelja politiðke duZnosti s odredbama Etiökog
kodeksa, odnosno odbiti prijavu kao neosnovanu.
(2) Protiv odluke Gradskog vijeó,a kojorn je odluðeno povodom podnesene prijave,
nezadovoljna strana moùe u roku od 8 (osam) dana od dana primitka odluke podnijeti prigovor
Vijeóu ðasti.



Clanak 19.
(1) Vijeóe ðasti donosi odluku na sjednici veóinom glasova svih ðlanova u roku od l5 dana od
dana podnesenog prigovora.
(2) Vijeóe ðasti moZe odbiti prigovor i potvrditi odluku Gradskog vijeóa ili uvaZiti prigovor i
preinaðiti ili poni5titi odluku Gradskog vijeóa.

ðtanak 20.
(1) Clanovi tijela koji su ðlanovi Gradskog vijeóa nemaju pravo na naknadu za rad, a ostali
ðlanovi imaju pravo na naknadu zarad iz Proraðun a Grada Siska po svakoj odrùanoj sjednici u
iznosu od 200,00 kuna neto te obraðun i uplatu porezai doprinosa, sukladno zakonu, od rtran"
upravnog odjela nadleZnog za poslove financija.
(2) Tijela imaju pravo zatraùiti od upravnih odjela Grada odgovarajuóe obavijesti i druge
podatke kojima ti odjeli raspolaZu ili su ih u svome djelokrugu obveznapnkupljati i evidentiraii,
ukoliko su isti radnom tijelu potrebni zarad.
(3) Predsjednik tijela:

- saziva sjednicu, predlaie dnevni red i predsj edava sjednici tijela
- predlai,e naðin rada
- prezentira i obrazlaZe prijedloge koji su predmet om razmarranja tijela
- obavlja i druge poslove u skladu s ovim Etiðkim kodeksorn.

(4) O radu tijela na sjednici vodi se zapisnik.

ðIanak 21.
Odluke tijela objavljuju se u ,,SluZbenom glasniku Grada Siska" i na mreZnoj stranici Grada
Siska.

VI. ZAVRSNE ODREDBE

Ólanak22.
Ovaj Etiðki kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objave u,,SluZbenom glasniku Grada
Siska".

PREDSJEDNIK

an Dadasovió


