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OPĆINSKI NAČELNIK
19
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i pod-

ručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i član-
ka 45. Statuta Općine Primošten („Službenik vjesnik 
Općine Primošten“ broj: 1/18, 2/18 i 2/20), Općinski 
načelnik Općine Primošten, dana 27. srpnja 2020. go-
dine donio je 

ODLUKU
o I. izmjeni i dopuni Etičkog kodeksa 

službenika i namještenika
Općine Primošten

Članak 1.
U nazivu  Etičkog kodeksa službenika i namješte-

nika Općine Primošten objavljenom u Službenom 
vjesniku Općine Primošten broj:5/13,  briše se riječ 
„namještenika“.

Članak 2.
Članak 19. Etičkog kodeksa briše se i sada isti gla-

si: 

„Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Primošten donosi odluku kojom imenuje povjerenika 
za etiku iz reda službenika općine.

Odluka iz stavka 1. sadrži: ime i prezime službeni-
ka, radno mjesto na koje je raspoređen, broj telefona u 
službi i adresu elektroničke pošte.

U slučaju duže odsutnosti povjerenika za etiku 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pri-
mošten imenovati će zamjenika povjerenika za etiku 
koji preuzima ovlasti i dužnosti odsutnog povjerenika 
za etiku do njegovog povratka.

Povjerenikom ne može biti imenovana osoba kojoj 
je izrečena kazna za težu povredu službene dužnosti.

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku odnos-
no zamjenika povjerenika objavljuje se u „Službenom 
vjesniku Općine Primošten“ i web stranici Općine Pri-
mošten.

Općinski načelnik donosi odluku o imenovanju 
Etičkog povjerenstva. Etičko povjerenstvo ima tri čla-
na. 

Članak 3.
Iza članka 19. dodaje se članak 19a koji glasi: 

Etičko povjerenstvo

„Etičko povjerenstvo neovisno je radno tijelo koje 
daje mišljenje o sadržaju i načinu primjene Etičkog 
kodeksa te promiče etička načela i standarde.

Etičko povjerenstvo ima tri člana koje imenuje 
općinski načelnik na vrijeme od četiri godine od kojih 
je jedan član predsjednik Etičkog povjerenstva.

Stručne i tehničke poslove za Etičko povjerenstvo 
obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten“

Članak 4.
Dosadašnji članak 20. Briše se i sada isti glasi:

„Građani i druge osobe navedene u čl. 1. ove 
Odluke te službenici Općine Primošten, Povjereniku 
za etiku mogu podnijeti pritužbu na ponašanje službe-
nika za koje smatraju da je protivno odredbama Etičk-
og kodeksa.

Pritužba iz stavka 1. Ovog članka može se podnije-
ti pismenim ili usmenim putem te putem elektroničke 
pošte.

Pritužba se podnosi povjereniku za etiku.

Članak 5.
Iza članka 20. Dodaje se članak 20a pod naslovom 

ISPITIVANJE OSNOVANOSTI PRITUŽBE Proved-
ba postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe

„Povjerenik za etiku provodi postupak ispitivanja 
osnovanosti pritužbe te priprema izvješće općinskom 
načelniku i pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela 
općine o provedenom postupku. 

Povjerenik za etiku dužan je u roku od 30 dana od 
dana primitka pritužbe provesti postupak ispitivanja 
osnovanosti pritužbe te pripremiti odgovor podnos-
itelju pritužbe, kojeg dostavlja općinskom načelniku i 
pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela općine. 

Povjerenik za etiku dužan je provesti postupak 
ispitivanja osnovanosti pritužbe i na temelju anonimne 
pritužbe“.

Članak 6.
Iza članka 20a. Dodaje se članak 20b „Dokazi u 

provedbi postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe“ 
koji glasi:

„U postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe, pov-
jerenik za etiku zatražit će pisanu izjavu službenika 
na kojeg se odnosi pritužba, izjave drugih službenika 
koji imaju neposredna saznanja o sadržaju pritužbe, 
izvješća nadležnih tijela u slučaju sumnje na moguća 
kaznena djela, te poduzeti i druge radnje potrebne za 
utvrđenje činjeničnog stanja. 

O provedenom postupku ispitivanja osnovanos-
ti pritužbe povjerenik za etiku dužan je u roku od 30 
dana od zaprimanja pritužbe podnijeti pisano izvješće 
općinskom načelniku i pročelniku Jedinstvenog upra-
vnog odjela općine, te pripremiti prijedlog odgovora 
podnositelju pritužbe.“

Članak 7.
Iza članka 20b. dodaje se članak 20c koji glasi: 

„Način postupanja prema službenicima na temelju re-
zultata postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe“

„Ukoliko povjerenik za etiku u postupku ispitivan-
ja osnovanosti pritužbe na temelju prikupljenih dokaza 
ocijeni da su navodi iz pritužbe osnovani, u izvješću 
općinskom načelniku i pročelniku Jedinstvenog upra-
vnog odjela općine predložit će poduzimanje odgov-
arajućih postupaka i radnji te dostaviti ga općinskom 
načelniku odnosno pročelniku. 
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Na temelju dostavljenog izvješća povjerenika za 
etiku, općinski načelnik odnosno pročelnik Jedinst-
venog upravnog odjela općine, ovisno o vrsti i težini 
povrede, pokrenuti postupak zbog povrede službene 
dužnosti ili pisanim putem upozoriti službenika i na 
neetično postupanje i potrebu pridržavanja odredbi 
Etičkog kodeksa.

Članak 8.
Iza članka 20c. dodaje se članak 20d koji glasi: 

Rok za dostavu odgovora podnositelju pritužbe

„Općinski načelnik odnosno pročelnik Jedinst-
venog upravnog odjela općine dužan je dati odgovor 
podnositelju pritužbe u roku od 60 dana od dana zapri-
manja pritužbe te ga izvijestiti o poduzetim radnjama. 

Podnositelj pritužbe ima pravo podnijeti pritužbu u 
roku od 30 dana od dana isteka roka za davanje odgov-
ora na pritužbu, odnosno od dana primitka odgovora 
na pritužbu u slučaju kada podnositelj pritužbe nije 
zadovoljan odgovorom čelnika tijela.

Članak 9.
Iza članka 20d. dodaje se članak 20f koji glasi: 

Pritužba na neetično ponašanje povjerenika za etiku 

„Pritužbu na neetično ponašanje povjerenika za eti-
ku tijelo dužno je u roku od 15 dana od dana primitka 
proslijediti Etičkom povjerenstvu. 

Etičko povjerenstvo dužno je u roku od 60 dana od 
dana primitka pritužbe dostaviti odgovor na pritužbu 
podnositelju pritužbe i o tome izvijestiti Općinskog 
načelnika odnosno pročelnika Jedinstvenog upravnog 
odjela općine.

 Ukoliko općinski načelnik odnosno pročelnik up-
ravnog tijela na temelju dostavljenog izvješća Etičk-
og povjerenstva o provedenom postupku ispitivanja 
osnovanosti pritužbe ocijeni da je povjerenik za etiku 
počinio povredu Etičkog kodeksa, postupit će u skladu 
s odredbom članka 20c Etičkog kodeksa. 

Etičko povjerenstvo odgovara na pritužbe korisni-
ka usluga te službenika podnesene zbog toga što u 
roku od 60 dana od dana zaprimanja pritužbe nisu do-
bili odgovor ili u slučaju kada podnositelj pritužbe nije 
zadovoljan odgovorom.

Etičko povjerenstvo provodi postupak ispitivan-
ja osnovanosti pritužbe na ponašanje povjerenika 
za etiku te pritužbe povjerenika za etiku za neetično 
ponašanje drugih službenika prema njemu i promiče 
etičke standarde u Općini Primošten.

Članak 10.
Iza članka 20f. dodaje se članak 20g Pritužba na 

neetično ponašanje pročelnika Jedinstvenog upravnog 
odjela općine

„Pritužbu na neetično ponašanje pročelnika uprav-
nog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave 
koji je službenik općine, općinski načelnik ili osoba 
koju on za to ovlasti dužan je u roku od 15 dana od 
dana primitka proslijediti Etičkom povjerenstvu. 

Članak 11.
Iza članka 20g. dodaje se članak 20i ZAŠTITA 

POVJERENIKA ZA ETIKU Neovisnost rada povjere-
nika za etiku koji glasi:

„Povjerenik za etiku ne može zbog obavljanja svo-
je dužnosti biti pozvan na odgovornost niti doveden 
u nepovoljniji položaj u odnosu na druge službenike.

Na zahtjev povjerenika za etiku, za vrijeme postup-
ka ispitivanja osnovanosti pritužbe, općinski načelnik 
odnosno pročelnik dužan je povjerenika za etiku os-
loboditi obavljanja poslova radnog mjesta na koje je 
raspoređen. 

Povjerenik za etiku može Etičkom povjerenst-
vu podnijeti pritužbu na neetično ponašanje drugih 
službenika prema povjereniku za etiku. 

Etičko povjerenstvo dužno je u roku 60 dana od 
dana primitka pritužbe dostaviti odgovor na pritužbu 
etičkom povjereniku i o tome izvijestiti općinskog 
načelnika odnosno pročelnika Jedinstvenog upravnog 
odjela općine Primošten.

Članak 12.
Iza članka 20i. dodaje se članak 20j  dodaje se novi 

članak koji glasi:

„Etičko povjerenstvo podnosi općinskom načel-
niku godišnje izvješće o svom radu najkasnije do 31. 
ožujka tekuće godine za prethodnu godinu a po potrebi 
i češće.“

Članak 13.
I. izmjene i dopune Etičkog kodeksa službenika 

Općine Primošten stupaju na snagu osmog dana od 
dana objave u Službenom vjesniku Općine Primošten.

KLASA: 023-01/13-02/1
URBROJ: 2182/02-02-20-1
Primošten, 27. srpnja 2020

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.

____________________

20
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i pod-

ručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i član-
ka 45. Statuta Općine Primošten („Službenik vjesnik 
Općine Primošten“ broj: 1/18, 2/18 i 2/20), Općinski 
načelnik Općine Primošten, dana 27. srpnja 2020. go-
dine donio je 

ODLUKA
o stavljanju van snage 

Pravilnika o načinu rada 
Povjerenika/ce za etiku Općine Primošten i 

osobe zadužene za nepravilnosti
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Članak 1.
Pravilnik o načinu rada Povjerenika/ce za etiku 

Općine Primošten i osobe zadužene za nepravilnosti 
objavljen u Službenom vjesniku Općine Primošten 
broj: 2/14 stavlja se van snage.

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenom vjesniku Općine Primošten.

KLASA: 114-01/14-02/1
URBROJ: 2182/02-02-20-1
Primošten, 27. srpnja 2020. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.

____________________

21
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i pod-

ručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i član-
ka 45. Statuta Općine Primošten („Službenik vjesnik 
Općine Primošten“ broj: 1/18, 2/18 i 2/20), Općinski 
načelnik Općine Primošten, dana  27. srpnja 2020. go-
dine donio je 

ODLUKA
o stavljanju van snage

Povjerenika/ce za etiku Općine Primošten 

Članak 1.
Odluka o imenovanju Povjerenika/ce za etiku 

Općine Primošten objavljena u „Službenom vjesniku 
Općine Primošten“ broj: 1/19 stavlja se van snage.

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenom vjesniku Općine Primošten.

KLASA: 114-06/19-02/1
URBROJ: 2182/02-02-20-1
Primošten, 27. srpnja 2020.

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.

____________________
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