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Izvješće o provedenom savjetovanju Kodeksa ponašanja 
članova gradskog vijeća Grada Drniša 

Naslov dokumenta  
    

     

Stvaratelj dokumenta, tijelo 
koje 

Upravni odjel za imovinsko pravna pitanja, kadrovske i 
opće poslove 

provodi savjetovanje     

Razlozi za donošenje akta i 
ciljevi koji se 

Nacrtom kodeksa ponašanja članova gradskog vijeća grada 
Drniša dio je šireg opsega mjera definiranih s ciljem jačanja 
odgovornosti i integriteta u obnašanju dužnosti na lokalnoj 
i područnoj (regionalno) razini u kontekstu  aktualnog 
strateškog okvira u području prevencije korupcije u 
Republici Hrvatskoj . 
Potreba izgradnje etičkog okvira na regionalnoj i lokalnoj 
razini prepoznata je u Strategiji sprječavanja korupcije za 
razdoblje od 2021. do 2030. godine („Narodne novine“ broj 
120/21) koja je u okviru posebnog cilja 4.3. Jačanje sustava 
integriteta i upravljanje sukobom interesa definira jačanje 
etičkih standarda nositelja vlasti na lokalnoj, područnoj i 
središnjoj razini. 
Iako je Republika Hrvatska postavila osnovne standarde 
ponašanja zaposlenika u javnoj upravi –zakona o državnim 
službenicima, dok za obnašatelje dužnosti na središnjoj, 
regionalnoj i lokanoj razini takva obveza ne postoji. 
Sukladno tome Zakona o sprječavanju sukoba interesa 
(„Narodne novine“ broj 143/21) određuje obvezu Gradskih 
vijeća da donesu kodeks ponašanja koji se odnosi  na 
članove gradskog vijeća. 
Također sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, 
načinu praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu koje 
odlučuje u drugom stupnju o odlukama predstavničko tijela 
o povredama kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti. 
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Datum dokumenta 
17. svibnja 
2022.    

     

Verzija dokumenta 1.    
     

Vrsta dokumenta Izvješće    
     

Naziv nacrta akta 
Nacrt Kodeksa ponašanja članova gradskog vijeća Grada 
Drniša 

     



Naziv tijela nadležnog za 
izradu nacrta 

Upravni odjel za imovinskopravna pitanja 
kadrovske i opće poslove 

 

  

Koji su predstavnici javnosti bili     
uključeni u postupak izrade 
odnosno    ------------------    

u rad stručne radne skupine za     

izradu nacrta? _    
Je li nacrt bio objavljen na 

DA 
Internetska stranica Grada Drniša 
Nacrt je objavljen dana 17.5.2022. godine 
na internetskoj stranici Grada Drniša 
www.drnis.hr. 
Savjetovanje je trajalo od 17.5.2022.- 
25.5.2022.godine 
 (8 dana) 

internetskim stranicama ili 
na drugi odgovarajući način? 
Ako jest, kada je nacrt 
objavljen, na 
kojoj internetskoj stranici i 
koliko je 
vremena ostavljeno za 
savjetovanje? 

Ako nije, zašto? 

     

Koji su predstavnici javnosti 

____________________ 

 

dostavili svoje prijedloge, 
primjedbe 
ili mišljenja? 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih ____________________ 

 
 

primjedbi javnosti na određene 

odredbe nacrta 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Provedba internetskog savjetovanja nije uzrokovala 

dodatne financijske troškove.  
      
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću objavljuje se na internetskim 
stranicama Grada Drniša     www.drnis.hr 
  
Drniš, 26. svibnja 2022. godine 
 


