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Na temelju članka 22. 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., 3/16. i
2/18.), Gradonačelnik Grada Labina 18. ožujka 2019. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju povjerenice za etiku
I
PATRICIJA TERKOVIĆ, dipl.oec., savjetnica za gospodarstvo i razvoj u Upravnom
odjelu za gospodarstvo i EU projekte, imenuje se povjerenicom za etiku u Gradskoj upravi
Grada Labina.
II
Prava i obveze povjerenice za etiku:
- Prati primjenu Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada
Labina
- Promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima službenika i namještenika, te
odnosima službenika prema građanima
- Zaprima pritužbe službenika i građana na neetično ponašanje i postupanje
službenika
- Provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe
- Vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama
- Upoznaje nove službenike i namještenike sa etičkim kodeksom.
III
O provedenom postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe, povjerenica za etiku dužna
je podnijeti pismeno izvješće Gradonačelniku, a u slučaju dvojbe o tome predstavlja li neko
ponašanje službenika povredu Etičkog kodeksa, povjerenica za etiku zatražiti će mišljenje
Etičkog povjerenstva.
IV
Na zahtjev povjerenice za etiku, za vrijeme postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe,
Gradonačelnik je dužan povjerenicu za etiku osloboditi obavljanja poslova radnog mjesta na
koje je raspoređena.

V
Povjerenica za etiku ne može zbog obavljanja svoje dužnosti biti pozvana na
odgovornost niti dovedena u nepovoljan položaj u odnosu na druge službenike.
VI
Povjerenica za etiku može Etičkom povjerenstvu podnijeti pritužbu na neetično
ponašanje drugih službenika prema povjerenici za etiku.
VII
Povjerenica za etiku dužna je u što kraćem vremenskom razdoblju završiti program
edukacije povjerenice za etiku koju provodi nadležno središnje tijelo državne uprave.
VIII
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenim novinama
Grada Labina“

GRADONAČELNIK
Valter Glavičić, v.r.

