
 

 

 
   

 Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 
143/21) i članka 25. Statuta Općine Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 
3/18, 4/20 i 10/21), Općinsko vijeće na svojoj 12. sjednici održanoj dana 7. prosinca 2022. godine, 
donosi  

 
ODLUKA 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ETIČKOG KODEKSA PONAŠANJA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BUKOVLJE 

 
 

Članak 1. 
 U svim člancima riječi „ETIČKI KODEKS“  mijenja se u riječ „KODEKS“ 
 

Članak 2. 
 Iza stavka 2. članka 6. dodaje se stavak 3., 4., 5., i 6 koji glasi: 
 (3) „Član Općinskog vijeća u obnašanju dužnosti mora postupati časno, pošteno, savjesno, 
odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene mu dužnosti te 
povjerenje građana. Član Općinskog vijeća je osobno odgovoran za svoje djelovanje u obnašanju 
dužnosti na koju je imenovan odnosno izabran prema tijelu ili građanima koji su ga imenovali ili 
izabrali.  
 (4) Član Općinskog vijeća ne smije koristiti dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja 
je s njime povezana. Član Općinskog vijeća ne smije biti ni u kakvom odnosu ovisnosti prema 
osobama koje bi mogle utjecati na njegovu objektivnost.” 
 (5) Član Općinskog vijeća je dužan čuvati povjerenje građana te paziti na očuvanje vlastitog 
integriteta i izbjegavati situacije koje narušavaju njegovu objektivnost i nepristranost u obnašanju 
dužnosti. Pri obnašanju dužnosti, član Općinskog vijeća mora se ponašati na način kojim čuva i 
unaprjeđuje povjerenje javnosti u integritet, nepristranost i učinkovitost Općinskog vijeća Općine 
Bukovlje.U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima predstavlja Općinsko vijeće ili drugo 
tijelo u koje je imenovan ili izabran, član Općinskog vijeća će iznositi stavove tijela u kojem obnaša 
dužnost u skladu s propisima, ovlastima i ovim Kodeksom te osiguravati transparentnost u obnašanju 
dužnosti i transparentnost tijela u kojem obnaša dužnost. Član Općinskog vijeća je dužan, u skladu 
sa svojim ovlastima, javnosti pravovremeno pružiti potrebne informacije vezane uz dužnost koju 
obnaša i svoje vlastito postupanje, ako to nije u suprotnosti s posebnim propisima. Član Općinskog 
vijeća treba biti uljudan, dostojanstven i profesionalan, kako u svojim odnosima s građanima i 
medijima, tako i u svojim odnosima s ostalim članovima Općinskog vijeća i drugih tijela u koja je 
imenovan ili izabran, s načelnikom te službenicima Općine Bukovlje. Pri korištenju bilo kojeg 
sredstva komunikacije, uključujući i komunikaciju na društvenim mrežama, član Općinskog vijeća je 
dužan čuvati osobni ugled i ugled Općinskog vijeća. U tom smislu, potrebno je da član Općinskog 
vijeća vlastitim primjerom potiče druge članove Općinskog vijeća na kvalitetno i učinkovito 
obavljanje zadataka, dobre međuljudske odnose, kolegijalnost i suradnju te odgovoran odnos prema 
građanima. 
 (6) Član Općinskog vijeća dužan je u obnašanju dužnosti postupati jednako prema svim 
građanima, bez diskriminacije ili povlašćivanja na temelju srodstva, starosti, nacionalnosti, etničke 
pripadnosti, jezika, rase, političkih i vjerskih uvjerenja, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog 
položaja, spola, seksualne orijentacije, bračnog ili porodičnog statusa ili po drugim osnovama. Član 
Općinskog vijeća dužan je postupati s informacijama i podacima, za koje sazna u obnašanju dužnosti, 



 

 

u skladu s propisima kojima se uređuje tajnost podataka te zaštita osobnih podataka.Član Općinskog 
vijeća dužan je u obnašanju dužnosti postupati jednako prema svim građanima, bez diskriminacije ili 
povlašćivanja na temelju srodstva, starosti, nacionalnosti, etničke pripadnosti, jezika, rase, političkih 
i vjerskih uvjerenja, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, seksualne orijentacije, 
bračnog ili porodičnog statusa ili po drugim osnovama. Član Općinskog vijeća dužan je postupati s 
informacijama i podacima, za koje sazna u obnašanju dužnosti, u skladu s propisima kojima se 
uređuje tajnost podataka te zaštita osobnih podataka. 
 

Članak 5. 
 Iza članka 7. dodaje se naslov  koji glasi: 
 III.a). OBVEZE ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA U SVRHU SPREČAVANJA SUKOBA 
INTERESA 

Članak 6. 
 Iza naslova „III.a). OBVEZE ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA U SVRHU 
SPREČAVANJA SUKOBA INTERESA” dodaje se Članak 7.a)  koji glasi: 
 “U obnašanju dužnosti član Općinskog vijeća ne smije svoj privatni interes stavljati ispred 
javnog interesa. Sukob interesa postoji kada je privatni interes člana Općinskog vijeća u suprotnosti 
s javnim interesom, a posebice:  
 - kada privatni interes člana Općinskog vijeća može utjecati na njegovu nepristranost u 
 obavljanju dužnosti (potencijalni sukob interesa),  
 - kada je privatni interes člana Općinskog vijeća utjecao ili se osnovano može smatrati da je 
  utjecao na njegovu nepristranost u obavljanju dužnosti (stvarni sukob interesa).  
 

Članak 7. 
 Iza članka 7.a)  dodaje se članak 7.b) koji glasi: 
 “Član Općinskog vijeća dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili 
stjecanja udjela obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu 
poslovnog subjekta.  
 Popis udjela iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se i redovito ažurira na web stranici Općine 
Bukovlje.”  

Članak 8. 
 Iza članka 7.b) dodaje se članak 7.c) koji glasi: 
 “Član Općinskog vijeća dužan je pisanim putem, posredstvom predsjednika Općinskog vijeća, 
u roku od 15 dana obavijestiti Općinsko vijeće o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u 
njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s Općinom Bukovlje te s trgovačkim 
društvima i drugim pravnim osobama kojih je Općina Bukovlje osnivač ili član.” 
 

Članak 9. 
 Iza članka 7.c)  dodaje se članak 7.e)  koji glasi: 
 Član Općinskog vijeća je dužan urediti svoje privatne poslove kako bi se spriječio predvidljivi 
sukob interesa, u pravilu u roku od 60 dana od dana izbora ili imenovanja na dužnost. 
 U slučaju dvojbe o postojanju sukoba interesa član Općinskog vijeća je dužan učiniti sve što 
je potrebno da odijeli privatni interes od javnog interesa.  
 U slučaju dvojbe predstavlja li neko ponašanje povredu odredbi ovoga Kodeksa ili drugog 
zabranjenog ili propisanog ponašanja predviđenog ovim Kodeksom, član Općinskog vijeća je dužan 
zatražiti mišljenje Odbora iz članka 12. ovoga Kodeksa, koji će najkasnije u roku od 15 dana od dana 
primitka zahtjeva člana Općinskog vijeća dati obrazloženo mišljenje.  



 

 

 U procjeni postojanja sukoba interesa posebno će se voditi računa o prirodi dužnosti koju član 
Općinskog vijeća obavlja i o javnom interesu.  
 

Članak 10. 
 Iza članka 7.e) dodaje se članak 7.f)  koji glasi: 
 Ako se pojave okolnosti koje se mogu definirati kao potencijalni sukob interesa, član 
Općinskog vijeća je dužan deklarirati ga na odgovarajući način i razriješiti tako da zaštiti javni interes.  
 Ako nije drukčije propisano zakonom, član Općinskog vijeća će se izuzeti od donošenja 
odluka odnosno sudjelovanja u donošenju odluka koje utječu na njegov vlastiti poslovni interes ili 
poslovni interes s njim povezanih osoba.  
 U situaciji potencijalnog sukoba interesa, član Općinskog vijeća dužan je o tome usmenim ili 
pisanim putem obavijestiti Općinsko vijeće te se izuzeti od odlučivanja i glasanja sukladno odredbi 
stavka 2. ovoga članka.” 
 

Članak 11. 

 Ova Kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije«. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE 

 

KLASA: 021-05/22-01/04 
URBROJ: 2178/25-02-22-2 
U Bukovlju, 7. prosinca 2022. godine 
 
 

                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                      Danijel Kovačević, inž.građ. 
 

 

 


