Na temelju članka 29. stavka 2. Statuta Hrvatskog društva lobista (HDL) i prijedloga odluke
Inicijativnog odbora HDL-a od 09. lipnja 2008. godine Osnivačka skupština održana 23. lipnja
2008. godine donijela ja Odluku da se donese
ETIČKI KODEKS
HRVATSKOG DRUŠTVA LOBISTA (HDL)

Temeljne odredbe
Članak 1.
Lobističko djelovanje (interesno zastupanje) sastavni je dio svakodnevnog poretka u kojem
postoji višestranačje i u kojem pojedinci (građani) kao i druge interesne skupine mogu izraziti
svoje mišljenje i žele utjecati na proces donošenja odluka u državnim institucijama.
Lobiranje je legitiman i legalan posao koji se očekuje od zainteresiranih aktera. Odgovornim i
stručnim lobiranjem može se doprinijeti kvaliteti i primjenjivosti zakonskih rješenja i drugih
odluka državnih institucija. Lobist je ona osoba ili organizacija koja poduzima aktivnosti s ciljem
da utječe na formiranje politika i proces odlučivanja u državnim institucijama.
Osnovna načela
Članak 2.
Osobe i organizacije koje lobiraju moraju poštovati načela otvorenosti, transparentnosti,
čestitosti i besprijekornosti.
Lobist kao predstavnik interesa će se u odnosima s državnim institucijama kao i s drugim
klijentima u svakom trenutku ponašati u skladu s očekivanim etičkim i profesionalnim
standardima.
Lobist će se u svojoj komunikaciji prema dužnosnicima i službenicima u državnim institucijama
ponašati s dužnim građanskim poštovanjem jednako kao i prema svojoj konkurenciji.

Transparent rada i djelovanja
Članak 3.
Lobist će biti otvoren i transparentan u navođenju svog imena te imena organizacije ili klijenata
čije interese zastupa.
Lobist će u svom djelovanju poduzeti sve razumne korake kako bi osigurao istinito i točno
informiranje službenika u državnim institucijama i neće se lažno predstavljati kako bi zaveo ili
doveo u zabludu službenika ili drugu osobu u institucijama vlasti.

Povjerljivost
Članak 4.
Lobist će poštovati odredbe povjerljivosti podataka i drugih tajnih dokumenata s kojima će
raspolagati i doći u doticaj te neće učiniti dostupnim trećoj strani dokumente koje je dobio od
državnih institucija i/ili svojih klijenata.

Upotreba informacija i dokumenata
Članak 5.
Lobist će preuzeti odgovornost, prema svom najboljem znanju i sposobnostima, da informacije
koje daje u javnost ili državnim službenicima u institucijama budu nepristrane, potpune, točne i
ne navode osobe na pogrešno mišljenje i djelovanje.

Izbjegavanje sukoba interesa
Članak 6.
Lobist će nastojati izbjeći svaki profesionalni sukob interesa. Ako se pojavi slučaj sukoba
interesa, lobist će u što kraćem roku poduzeti korake da se sukob interesa hitno ukloni.

Zapošljavanje bivših vladinih dužnosnika
Članak 7.
Kada lobist zapošljava vladine dužnosnike, poduzet će sve mjere kako bi bio u skladu s
postojećim zakonskim odredbama o zapošljavanju bivših vladinih dužnosnika, pogotovo u
odnosu prema raspolaganju s povjerljivim podacima i državnim tajnama.

Financijski integritet
Članak 8.
Lobist neće nuditi - direktno ili indirektno - nikakav financijski poticaj službeniku ili dužnosniku
u državnim institucijama kao i svim ostalim klijentima.

Odgovornost
Članak 9.
Član Hrvatskog društva lobista obvezao se na ponašanje u skladu s ovim Etičkim kodeksom, te u
skladu sa profesionalnim kriterijima lobističke struke.
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