
 
 

Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

Nacrt Prijedloga Kodeksa ponašanja članova Županijske 

skupštine Ličko-senjske županije 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta / provedbu savjetovanja 

Upravni odjel za poslove Župana,  Županijske skupštine te 
odnosa s javnošću 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi 
koji se njime žele postići   

 Člankom 4. stavkom 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa 

(„Narodne novine“ br. 143/21) predstavnička tijela jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su donijeti 
kodeks ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih 

tijela i sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu 

praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu koje odlučuje u 
drugom stupnju o odlukama predstavničkog tijela o povredama 

kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti. 

Izrada kodeksa ponašanja članova predstavničkih tijela 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dio je 
šireg opsega mjera definiranih s ciljem jačanja odgovornosti i 

integriteta u obnašanju dužnosti na lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) razini u kontekstu aktualnog strateškog okvira u 
području prevencije korupcije u Republici Hrvatskoj, odnosno 

dio mjera definiranih u Strategiji sprječavanja korupcije za 

razdoblje od 2021. do 2030. godine („Narodne novine“ br. 

120/21) koja u okviru posebnog cilja 4.3. Jačanje sustava 
integriteta i upravljanje sukobom interesa definira mjeru 

jačanja etičkih standarda nositelja vlasti na lokalnoj, područnoj 

i središnjoj razini.  
Temeljem članka 57. istog Zakona, predstavnička tijela 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su 

donijeti kodeks u roku od šest mjeseci od dana stupanja na 
snagu ovoga Zakona (stupio na snagu 25. prosinca 2021.) 

 
Objava dokumenta za 
savjetovanje 

www.licko-senjska.hr  

Razdoblje provedbe savjetovanja  Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 

provedeno je u razdoblju od 29. lipnja do 11. srpnja 2022. 

godine 

Pregled osnovnih pokazatelja 
uključenosti savjetovanja s 
javnošću 

Na predloženi Nacrt dokumenta nije bilo zaprimljenih 
mišljenja, primjedbi i prijedloga. 

Pregled prihvaćenih i 
neprihvaćenih mišljenja i 
prijedloga s obrazloženjem 
razloga za neprihvaćanje 

 

Ostali oblici savjetovanja s 
javnošću 

 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 

financijske troškove. 

Ime i prezime osobe koja je izradila 

izvješće  

Sanja Vladetić, p.o. pročelnica Upravnog odjela za poslove 

Župana, Županijske skupštine te odnosa s javnošću 

Mjesto i datum izrade izvješća Gospić, 11. srpnja 2022. godine  

 

Klasa: 024-06/22-01/03 
Urbroj: 2125-05-22-2 
11. srpnja 2022. godine 
 

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU  
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU  

 

http://www.licko-senjska.hr/

