
 

 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JOSIPDOL 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 024-09/22-01/1 

URBROJ: 2133-13-1-22-3 

Josipdol, 7. lipnja 2022. 

 

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (''Narodne 

novine'', broj 143/21) i članka 36. Etičkog kodeksa službenika i namještenika Općine Josipdol 

(KLASA: 024-09/22-01/1, URBROJ: 2133-13-1-22-1 od 6. lipnja 2022.), Općinski načelnik 

Općine Josipdol donosi 

 

ODLUKU  

o imenovanju Etičkog povjerenstva 

 

I. 

 

U Etičko povjerenstvo Općine Josipdol na vrijeme od 4 (četiri) godine imenuju se: 

 

1. Anđelina Božičević 

2. Kristijan Bitunjac 

3. Ivana Gudić. 

 

II. 

 

Etičko povjerenstvo iz točke I. ove Odluke dužno je obavljati poslove koji proizlaze iz 

odredbi Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Općine Josipdol i to kako 

slijedi: 

- obavlja nadzor nad provedbom Etičkog kodeksa, 

- prati primjenu Etičkog kodeksa i daje mišljenja vezano uz njegovu primjenu, prati 

primjenu međunarodnih standarda i propisa u području etičkog postupanja te predlaže 

izmjene i dopune Etičkog kodeksa, 

- promiče i predlaže mjere za jačanje etičkih standarda u službi s obzirom na osobno 

ponašanje službenika, mogući sukob interesa, primanje darova, koruptivno i drugo 

neetično ponašanje, zaštitu ugleda službe i osobnog ugleda službenika i namještenika, 

- provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe građana, pravnih osoba te službenika 

i namještenika u slučaju ne postupanja povjereniku za etiku u propisanom roku odnosno 

u slučaju postupanja po prigovoru na odgovor povjerenika za etiku, 

- provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe na ponašanje povjerenika za etiku te 

pritužbe povjerenika za etiku za neetično ponašanje drugih službenika i namještenika 

prema povjereniku za etiku, 

- daje odgovor na pritužbu podnositelja pritužbe, 

- podnosi općinskom načelniku godišnje izvješće o svom radu, najkasnije do kraja veljače 

za prethodnu godinu te izvanredno izvješće o radu na zahtjev općinskog načelnika. 



 

III. 

 

Administrativnu potporu Etičkom povjerenstvu pruža Upravni odjel za opće poslove, 

komunalni sustav i EU fondove Općine Josipdol. 

 

IV. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskoj stranici i 

oglasnoj ploči Općine Josipdol. 

 

             OPĆINSKI NAČELNIK  

 

 

                                         Dragan Rudančić, mag. ing. silv. 


