
              
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
     OPĆINA GRADEC
     Općinski načelnik
KLASA: 023-03/14-01/20 
URBROJ: 238/28-02-14-3
Gradec, 12.05.2014.

               Na temelju članka 5. stavka 1. alineje 14. Etičkog kodeksa javnih dužnosnika  
(KLASA: 023-03/14-01/20; URBROJ: 238/28-01-14-1 od 13. ožujka 2014.god., objavljeno u 
„Glasniku Zagrebačke županije“, broj 7/2014 ) i članka 27. Statuta Općine Gradec („Glasnik 
Zagrebačke županije“, broj 23/09 i 13/13 ), Općinski načelnik dana 12. svibnja 2014. godine 
donosi:

ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENIKA ZA ETIKU

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

               Službenica  Marica Kozumplik  zaposlena u Općini Gradec na radnom mjestu 
rukovoditelja  kadrovskih  i  računovodstvenih  poslova,  na  neodređeno  vrijeme,  broj 
telefona/faxa:  01/2797-097,  e-mail:  mkozumplik@gradec.hr.,  imenuje  se  povjerenicom  za 
etiku Općine Gradec (u daljnjem tekstu: Općina). 

Članak 2.

                Prava i obveze povjerenika za etiku su slijedeće:

- prati primjenu Etičkog kodeksa u Općini Gradec
- promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima službenika i namještenika te 

odnosima službenika i namještenika prema građanima
- zaprima pritužbe službenika, namještenika i građana na neetičko ponašanje i 

postupanje službenika i namještenika
- provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe
- vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama 
- podnosi izvješće o podnesenim pritužbama 
- upoznaje nove službenike i namještenike sa etičkim kodeksom

Članak 3.

Povjerenik za etiku dužan je završiti program edukacije povjerenika za etiku koju
provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose.
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Članak 4.

         Povjerenik za etiku dužan je u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka pritužbe 
provesti  postupak  ispitivanja  osnovanosti  pritužbe,  te  pripremiti  odgovor  podnositelju 
pritužbe, kojeg dostavlja čelniku tijela.
         Povjerenik za etiku dužan je provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe i na 
temelju anonimne prijave.

Članak 5.

         O provedenom postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe, povjerenik za etiku dužan je 
podnijeti pismeno izvješće čelniku tijela, a u slučaju dvojbe o tome predstavlja li ponašanje 
državnog  službenika  povredu  Etičkog  kodeksa,  povjerenik  za  etiku  zatražiti  će  mišljenje 
Etičkog povjerenstva.

Članak 6.

         Na zahtjev povjerenika za etiku, za vrijeme postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe, 
čelnik Općine dužan je povjerenika za etiku osloboditi obavljanja poslova radnog mjesta na 
koje je raspoređen.

Članak 7.

        Povjerenik za etiku ne može, zbog obavljanja svoje dužnosti, biti pozvan na odgovornost 
niti doveden u nepovoljan položaj u odnosu na druge službenike.

Članak 8.

        Povjerenik za etiku može Etičkom povjerenstvu podnijeti pritužbu na neetično ponašanje 
drugih službenika i namještenika prema povjereniku za etiku.
        Etičko povjerenstvo dužno je u roku od 60 (šezdeset) dana od dana primitka pritužbe 
dostaviti odgovor na pritužbu Etičkom povjerenstvu i o tome izvijestiti čelnika Općine.

Članak 9.

        Izvješće o podnesenim pritužbama na neetično postupanje objavljuje se jednom godišnje, 
a najkasnije do 31. siječnja na web stranici Općine Gradec.

                                                                    Članak 10.

        Povjerenik za etiku dužan je upoznati službenike i namještenike koji se primaju u službu  
sa odredbama Etičkog kodeksa.

Članak 11.

       Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                          Općinska načelnica:

Ljubica Ambrušec, struč.spec.ing.agr.


