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 Na temelju članka 38. Statuta općine Žepče /''Službeni glasnik Općine Žepče'',broj 1/03/, 

Općinsko vijeće Žepče  na 4. sjednici održanoj 26.02.2009.godine  utvrdilo je 

 

 

ETIČKI KODEKS IZABRANIH DUŽNOSNIKA 

OPĆINE ŽEPČE 

 

 

 

 I – UVODNI DIO 

 

 1. Sadržaj ovog kodeksa utvrđuje okvir etičkih principa ponašanja za lokalne javne 

dužnosnike, prilagođene postojećem zakonodavstvu, propisima i principima javne 

administracije. 

 2. Predmet ovog kodeksa su osnovni principi standardiziranog ponašanja koje građani 

očekuju od izabranih predstavnika u vršenju njihovih dužnosti, što će održavati i snažiti 

povjerenje građana prema institucijama, u funkciji općeg interesa. 

 

 II – PRIMJENA KODEKSA  

 

 3. Kodeks se odnosi na sve izabrane lokalne dužnosnike, a kojima je mandat povjeren 

putem neposrednih ili posrednih izbora, kao i skup dužnosti koje izabrani dužnosnik obavlja u 

okviru mandata. 

 4. Termin ''izabrani dužnosnik'' označava bilo koju osobu koja ima mandat lokalne 

zastupničke ili  izvršne vlasti povjeren neposrednim ili posrednim izborom odnosno 

imenovanjem. 

 

 III – OSNOVNI PRINCIPI PONAŠANJA 

 

 5. Izabrani dužnosnici, prema odanosti svečanoj izjavi, u svim slučajevima moraju se 

pridržavati Ustava, zakona, Statuta općine Žepče, Poslovnika o radu Općinskog vijeća Žepče i 

drugih propisa, zanemarujući političku pripadnost ili naklonost. 

 6. U vršenju povjerene funkcije, u svim prilikama, izabrani dužnosnici služit će općem 

interesu, zalagati se za ljudska prava i slobode, ravnopravnost naroda i građana. 

 7. Izabrani dužnosnici obavljat će povjerene funkcije i dužnosti savjesno i odgovorno, uz 

naglašenu otvorenost i spremnost da odgovaraju za svoje odluke, djelovanja i ponašanja. 

 8. U obavljanju svojih funkcija, izabrani dužnosnici će uvažavati prava i ovlaštenja 

drugih predstavnika i državnih službenika, suzdržavajući se od poticanja ili pomaganja da u 

izvršavanju povjerenih funkcija i radnih obveza krše uspostavljane pravila ponašanja. 
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 IV – POSEBNE OBVEZE 

 

 Izborna kampanja 

 9. Kandidat za određenu funkciju tijekom kampanje težit će da glasove birača pridobije 

poštenim i argumentiranim istupom, bez nekorektnog odnosa prema ostalim kandidatima u 

kampanji. 

 Zabrana favoriziranja 

 10. Izabrani dužnosnici neće zlorabiti svoja ovlaštenja u svrhu vlastitog interesa, odnosno 

interesa drugih pojedinaca ili grupa, djelujući u interesu Općine i dužnostima izbornog tijela. 

 

 Sukob interesa 

 11. Kod eventualnog osobnog interesa izabrani dužnosnici iskazat će to prije vijećanja i 

glasovanja i neće sudjelovati u izjašnjavanju, uvažavajući propise o sukobu interesa i ograničenja 

istovremenog obavljanja dviju ili više funkcija. 

 

 Osobna prinadležnost 

 12.  Pri obavljanju diskrecionih ovlaštenja, izabrani dužnosnici neće za sebe ili druge 

osiguravati bilo kakve pogodnosti. 

 

 Donošenje odluke 

 13. Odluka izabranih dužnosnika u vršenju funkcije zasnivat će se na objektivnosti, 

odgovornosti i otvorenosti s elementima uravnoteženosti s općim interesom, uz spremnost na 

odgovornost za svoje odluke. 

 

 Način komuniciranja 

 14. Izabrani dužnosnici u ostvarivanju komunikacije izbjegavat će obmanjivanje, 

manipulaciju, samopromociju i neučtivost u kreiranju i vođenju dijaloga. 

 

 Povjerenje javnosti 

 15. Izabrani dužnosnici trebaju usmjeriti svoje ponašanje u skladu s javnim interesom, te 

da izbjegavaju konflikte i snaže povjerenje javnosti prema državnim institucijama. 

 

 Zabrana korupcije 

 16. U potpunosti se mora isključiti  prihvaćanje mita i svakog drugog ponašanja, što bi se 

prema važećim propisima moglo podvesti kao aktivno ili pasivno podmićivanje. 

 

 Upravljanje resursima 

 17. Zahtjev je da izabrani dužnosnici javnim i službenim resursima upravljaju na 

efektivan, efikasan i ekonomičan način isključujući njihovo korištenje u privatne svrhe. 

 

 Financijska disciplina 

 18.  Izabrani dužnosnici ne mogu djelovati kao plaćeni odvjetnici, pogrešno koristiti 

isplate ili naknade u oblastima upravljanja javnim prihodima, mimo načina reguliranog važećim 

propisima. 

 

 V – ODNOSI PREMA OPĆINSKOJ UPRAVI 

 

 19. Izabrani dužnosnici će vlastitim ponašanjem onemogućiti postavljanje službenika i 

namještenika mimo utvrđene procedure, profesionalne sposobnosti i osnovnih principa 

vrijednosti. 
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 20. Izabrani dužnosnici će poticati i razvijati motivacijske elemente da svi zaposleni rade 

brzo, efikasno, stručno, odgovorno, zakonito, pouzdano i kreativno. 

 

 VI – OBLAST NADZORA 

 

 21. Izabrani dužnosnici neće sprječavati bilo koju mjeru nadzora koju budu vršili 

nadležni organi, uz uvažavanje izrečene privremene ili konačne odluke. 

 22. Za svoj rad izabrani dužnosnici bit će odgovorni lokalnom stanovništvu u mandatnom 

periodu na koji su izabrani. 

 

 23. Izabrani dužnosnik na rukovodnoj poziciji trebaju osjećati odgovornost za ponašanje 

onih koje nadzire. 

 

 VII – PRAĆENJE PRIMJENE KODEKSA 

 

 24. Praćenje i nadziranje ponašanja izabranih dužnosnika vršit će Etička komisija, kao 

stalno radno tijelo imenovano od strane Općinskog vijeća. 

 25. Etička komisija ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana, a sačinjavaju je 

jedan vijećnik, predstavnici nevladinih organizacija i sredstava javnog informiranja te ugledni 

građani. 

 26. O svom radu Etička komisija donosi poseban poslovnik. 

 27. Svaki građanin može prijaviti Etičkoj komisiji kršenje odredbi ovog kodeksa od 

strane izabranih dužnosnika. Prijava se podnosi poštom, putem telefona ili sandučića za 

predstavke i prijedloge, uz navođenje osobnih podataka podnositelja. 

 28. Za povredu odredbi ovog kodeksa Etička komisija može izreći slijedeće mjere: 

- ukor, 

- javni ukor, uz objavljivanje izvješća i odluke Etičke komisije, 

- novčanu kaznu u iznosu od najmanje 50% mjesečne naknade na vrijeme od tri do šest 

mjeseci. 

29. Mjera javnog ukora i novčana kazna objavljuju se na općinskoj oglasnoj ploči i u 

 lokalnim sredstvima javnog informiranja. 

 

 VIII – PODRŠKA KODEKSU 

 

 30. Izabrani dužnosnici će se upoznati sa sadržajem i suštinom ovog kodeksa te njegovim 

principima uz izjavu da ih prihvaćaju i podržavaju. 

 31. Obveza izabranih dužnosnika je da svojom aktivnošću osiguraju promociju ovog 

kodeksa, kako u javnosti tako i u medijima. 

 32. Predmetni kodeks objavit će se u Službenom glasniku Općine i na općinskoj oglasnoj 

ploči. 

 

Dostaviti: 

1. Općinski načelnik 

2. Oglasna ploča 

3. evidencija 

4. a/a       

        PREDSJEDAVAJUĆI 

        OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

          Muhamed Jusufović 

 


