
 

    Na temelju članka  15. Etičkog kodeksa  državnih službenika („Narodne novine „ 40/11 i 

13/12), članka 19. stavka 2. Etičkog kodeksa službenika i namještenika Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 5/13) i  članka 45. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13) Načelnik Općine Primošten  dana 01. 

travnja  2014. godine  donosi: 

 

O D L U K U 

 

o imenovanju Povjerenika/ce  za etiku 

Općine Primošten 

 

Prilagodi m/Ž rod u tekstu odluke 

 

Članak 1. 

   Ovom Odlukom imenuje se Povjerenik za etiku Općine Primošten u osobi: 

DIJANA RINČIĆ dipl. iur. - službenicom  Jedinstvenog  upravnog  odjela Općine Primošten 

u Službi tajništva na radnom  mjestu Savjetnik Tajnik Općine Primošten 

na neodređeno vrijeme ; broj tel: 022/ 571-905 

                                        broj faxa: 022/ 571-902 

                                        e-mail: dijana.rincic@primosten 

  Imenovani/a Povjerenik ima primjeren odnos prema radu i svojim  ponašanjem  i načinom  

komuniciranja  u radnoj sredini i komunikaciji s građanima ima izraženu sklonost toleranciji i 

razumijevanju. 

 

   U slučaju duže odsutnosti iz službe Načelnik Općine Primošten  imenovat će  Zamjenika 

Povjerenika za etiku Općine Primošten  koji preuzima  sve ovlasti i dužnosti Povjerenika za 

etiku sve do njegovog povratka. 

Članak 2. 

   Prava i obveze Povjerenika za etiku: 

 - prati primjenu Etičkog kodeksa Općine Primošten 

-  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  službenika i 

   namještenika  

- provodi postupak ispitivanja osnovanosti  pritužbe 

- vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama. 

 

       Članak 3. 

   Povjerenik za etiku dužan je završiti program  edukacije povjerenika za etiku kojeg  provodi  

Središnje tijelo uprave  nadležno za službeničke odnose. 

 

       Članak 4. 

   Povjerenik za etiku dužan je u roku od 30 dana od dana primitka pritužbe provesti postupak 

ispitivanja osnovanosti  pritužbe te pripremiti odgovor na podnositelju pritužbe, kojeg 

najkasnije pet radnih dana prije isteka roka od 30 dana   dostavlja Načelniku Općine 

Primošten.  

  Povjerenik za etiku dužan je provesti postupak ispitivanja osnovanosti  pritužbe  povodom 

anonimne pritužbe.  

   Prije davanja odgovora na pritužbu Načelnik upravnog tijela saslušat će službenika na kojeg 



je pritužba upućena. 

                                                        Članka 5. 

   O provedenom postupku  ispitivanja osnovanosti  pritužbe Povjerenik za etiku dužan je 

podnijeti pismeno izvješće  Načelniku Općine Primošten a u slučaju dvojbe  o tome 

predstavlja li neko ponašanje  službenika povredu Etičkog kodeksa, Povjerenik  za etiku  

zatražit će mišljenje  Etičkog povjerenstva.  

 

Članka 6. 

  Sukladno Smjernicama središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose    

posebnom  Odlukom  uredit će način rada  Povjerenika za etiku Općine Primošten.  

 

Članka 7. 

    Na zahtjev  Povjerenika za etiku, za vrijeme postupka ispitivanja  osnovanosti pritužbe, 

Načelnik Općine Primošten  može Povjerenika za etiku osloboditi obavljanja poslova  na koje 

je  raspoređen.   

             Članak 8. 

   Povjerenik za etiku ne može zbog obavljanja  svoje dužnosti biti pozvan na odgovornost  

niti doveden u nepovoljna  položaj u odnosu na ostale službenike  Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Primošten.  

            Članak 9. 

    Povjerenik za etiku  Etičkom  povjerenstvu podnijeti pritužbu  na neetičko   ponašanje   

službenika i namještenika prema njemu kao Povjereniku za etiku. 

    Etičko povjerenstvo dužno je u roku od 60 dana  od dana primitka pritužbe  dostaviti 

odgovor na pritužbu Povjereniku za etiku  i o tome izvijestiti Načelnika Općine Primošten. 

 

                                                                   Članak 10.  

    Izvješće o podnesenim  pritužbama   na neetičko postupanje obavljaju se  jednom  godišnje  

a najkasnije do 31. siječnja   tekuće godine za prethodnu na službenoj web stranici: 

www.primosten.hr     

Članak 11. 

   Povjerenik za etiku dužan je upoznati  službenika i namještenika koji se  primaju u službu  

sa odredbama Etičkog kodeksa. 

Članak 12. 

    Odluka o imenovanju Povjerenika za etiku  ili njegovog zamjenika dostavit će se u roku od 

15 dana od dana  donošenja Središnjem tijelu državne uprave nadležnom  za službeničke 

odnose. 

   O promjeni  bilo kojeg podatka o imenovanom  Povjereniku za etiku ili njegovom 

zamjeniku odmah će se obavijestiti  Ministarstvo uprave    

 

Članak 13. 

 Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Općine Primošten“, na službenoj web stranici općine: www.primosten.hr i općinskoj oglasnoj 

ploči. 

 

KLASA: 114-06/14-02/1 

URBROJ: 2181/02-02-14-1 

Split, 01. travnja 2014. godine  

                                                                 

                                                                            NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN 

                                                                                                 Stipe  Petrina   

http://www.primosten.hr/

