POKRET
ETIČKI KODEKS
ČLANOVA POKRETA ZAJEDNO UDRUGE I STRANKE
Sastavni dio Statuta.

PRISEŽEM
1. Da ću služiti za Opće dobro Pokreta ZAJEDNO i Domovine i staviti odanost najvišim ćudorednim
načelima PZ i domovini, ispred odanosti osobnim interesima i interesima frakcijskih i privatnih grupa.
2. Da ću poštivati Ustav, zakone Republike Hrvatske i svih razina vlasti na razini Države i lokalne
zajednice, promicanju programa i načela Strategije Razvoja Republike Hrvatske te nikad neću
sudjelovati u njihovu izigravanju. Ujedno se obvezujem da ću poštovati propise Udruge i / ili Stranke u
koju sam primljen i u čije sam tijelo izabran. Ukoliko se pojedini zakoni ili odluke protive zdravom
razumu ili općem dobru PZ će pokrenuti postupak za njihovu promjenu.
3. Da ću se iskreno truditi, racionalno i učinkovito raditi i pozitivno razmišljati u obavljanju dužnosti u
Udruzi i / ili Starnci PZ.
Njegovati i razvijati nesebične kolegijalne odnose i timski rad pomagati svim svojim kolegama/icama
na i poticati rad na razvoju Strategije Razvija RH i pozitivnim, humanim, kulturnim, stručnim i
razvojnim odnosima u Udruzi i / ili Strancii PZ-a. Sve nesporazume i peijepore rješavat ću dijalogom i
mirnim putem bez uznemiravanja članova PZ-a, a u nikojem slučaju iznositi nerasčišćene prijepore
pred vanjsku javnost izvan organizacije PZ-a, te sve takve probleme nastojati riješiti mirnim putem za
dobrobit PZ-a.
4. Da ću tražiti i primijeniti djelotvornije i ekonomičnije načine obavljanja poslova i zadataka te o svojim
aktivnostima vezanih uz članstvo u Udruzi i / ili Stranci redovito izvještavati upravu i organizaciju na
službenu e-mail adresu.
5. Da neću nepošteno, niti diskriminirati, niti davati posebne usluge ili povlastice bilo kome, uz naknadu
ili bez nje, te da nikad neću prihvatiti za sebe ili članove obitelji ili članove organizacije PZ, usluge ili
pogodnosti pod okolnostima za koje bi razumne osobe mogle ocjeniti da utječu na obavljanje dužnosti
u tijelima Udruge i / ili Stranke u koje sam izabran.
6. Da neću davati privatna obećanja bilo koje vrste, koja bi bila obvezujuća s obzirom na dužnost člana
Udruge i / ili Stranke, budući da kao član PZ-a nemam privatnu vlast u obnašaju dužnosti koja mi je
povjerena.
7. Da se neću uključivati u poslove s pravnim i fizičkim osobama, izravno ili neizravno, koji nisu u skladu
sa savjesnim provođenjem dužnosti u Udruzi i / ili Stranci na koju sam izabran, te da ću surađivati s
osobama i tijelima organizacije, prepoznavajući pozitivno djelo i odnose koji su sukladni općem
dobru.
8. Da se nikad neću koristiti bilo kojom povjerljivom informacijom, dobivenom u okviru izvršavanja
službenih dužnosti u Udruzi i / ili Stranci za stjecanje privatnog profita.
9. Da ću razotkriti korupciju i sve protuustavne i protuzakonite nepravilnosti gdje god ih otkrijem.
10. Da ću provoditi Programska načela Strategije Razvoja Republike Hrvatske uvijek svjestan da dužnost
člana Pokreta ZAJEDNO znači moje povjerenje u članstvo i članstvo u mene i služenje za Opće dobro
Republike Hrvatske.
11. Potpisujući pristupnicu Udruzi i / ili Stranci prihvaćam „Statut“ Udruge i / ili Stranke i ovaj Etički
Kodeks koji je sastavni dio Statuta i istovremeno kuvertiram svoju ostavku na članstvo i izabranu
dužnost, koju u svakom trenutku može usvojiti tijelo u koje sam izabran ili Upravno tijelo koje me je
kandidiralo ili imenovalo, kada prekršim ovaj propisnik ili zatajim učinjeno nečasno dijelo.

