REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
GRADONAČELNIK
KLASA: 022-05/18-01/2-28
URBROJ: 2144/01-01-18-1
Labin, 29. siječanj 2018.
Na temelju članka 32. Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela
Grada Labina («Službene novine Grada Labina», broj 10/14.) i članka 51. Statuta Grada
Labina («Službene novine Grada Labina», broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13 i 3/16.),
Gradonačelnik Grada Labina na sjednici 29. siječnja 2018. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju članova Etičkog povjerenstva
I
Za članove Etičkog povjerenstva Gradske uprave Grada Labina, imenuju se:
1. Valentina Sinčić Vretenar, savjetnica za imovinsko-pravne poslove u Upravnom
odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju, predsjednica
2. Maja Babić Vidak, viša stručna suradnica za pravne poslove u Upravnom odjelu
za komunalne djelatnosti, članica
3. Loredana Ružić Modrušan, viša savjetnica za kulturu, informiranje i odnose s
javnošću u Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća,
članica.
Za zamjenike članova Etičkog povjerenstva Gradske uprave Grada Labina, imenuju
se:
4. Nevina Miškulin, viša savjetnica za imovinsko-pravne poslove u Upravnom odjelu
za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju, zamjenica predsjednice
5. Alen Paliska, stručni suradnik za poslovne prostore i javne površine u Upravnom
odjelu za komunalne djelatnosti, zamjenik članice
6. Vesna Blažina Hatić, savjetnica za protokol Gradonačelnika u Upravnom odjelu
za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća, zamjenica članice.
II
Etičko povjerenstvo prati primjenu Etičkog kodeksa i daje mišljenja vezano uz njegovu
primjenu te prati primjenu međunarodnih standarda te primjenu propisa u području etičkog
postupanja i predlaže izmjene i dopune Etičkog kodeksa. Etičko povjerenstvo promiče i
predlaže mjere za jačanje etičkih standarda u službi s obzirom na osobno ponašanje
službenika, mogući sukob interesa, primanje darova, korumptivno i drugo neetično
ponašanje, zaštitu ugleda službe i osobnog ugleda službenika i namještenika.

III
Administrativnu potporu Etičkom povjerenstvu iz točke I ove Odluke pruža Upravni
odjel za samoupravu i opće poslove.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenim novinama
Grada Labina“.
GRADONAČELNIK
Valter Glavičić

DOSTAVITI:
1. Članovima, svima
2. Upravnom odjelu za samoupravu i opće poslove
3. Upravnom odjelu za proračun, financije i društvene djelatnosti
4. Unutarnji revizor
5. Arhivi

O B R A Z L O Ž E NJ E
I. ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE
1. Etički kodeks službenika i namještenika upravnih tijela Grada Labina („Službene novine
Grada Labina“, broj 10/14..)
2. Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektorirani
tekst, 8/13. i 3/16.)

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM
Etički kodeks službenika i namještenika upravnih tijela Grada Labina propisuje da
Etičko povjerenstvo provodi nadzor nad provedbom Etičkog kodeksa, te se sastoji od
predsjednika i dva člana te njihovih zamjenika, a članove imenuje Gradonačelnik iz reda
službenika i namještenika Grada, nedvojbenog ugleda u Gradu. Mandat Etičkog
povjerenstva traje četiri godine.
Etičko povjerenstvo prati primjenu Etičkog kodeksa i daje mišljenja vezano uz njegovu
primjenu te prati primjenu međunarodnih standarda te primjenu propisa u području etičkog
postupanja i predlaže izmjene i dopune Etičkog kodeksa. Etičko povjerenstvo promiče i
predlaže mjere za jačanje etičkih standarda u službi s obzirom na osobno ponašanje
službenika, mogući sukob interesa, primanje darova, korumptivno i drugo neetično
ponašanje, zaštitu ugleda službe i osobnog ugleda službenika i namještenika.

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE
Za provođenje ove Odluke nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu.
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