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Zupanijska skupitina
Eti6ko povjerenstvo

Primorsko-goranske iu pan ije

Na temelju dlanka 21 . stavka 2. todke 10. Kodeksa pona5anja clanova Zupanijske
skup5tine Primorsko-goranske 2upanije (,,SluZbene novine" broj 34122), Eti6ko
povjerenstvo Primorsko-goranske Zupanije na 1. sjednici odrZanoj dana 16. studenog
2022. godine, donijelo je

POSLOVNIK
O RADU ETIEKOG POVJERENSTVA
PRI MORSKO-GORANSKE ZU PRI.IU C

I. OPCE ODREDBE I DJELOKRUG RADA

Glanak 1.
Ovim Poslovnikom o radu Etickog povjerenstva Primorsko-goranske Zupanije

(dalje u tekstu: Poslovnik) pobliZe se ureduju djelokrug i nadin rada Etidkog povjerenstva
Primorsko-goranske 2upanije (dalje u tekstu: Etidko povjerenstvo).

Glanak 2.
lzrazi kojise koriste u ovom Poslovniku odnose se jednako na sve osobe, neovisno

o spolnom i rodnom identitetu.

elanak 3.
Eti6ko povierenstvo obavlja sljedece poslove:

o provodi postupak zbog kr5enja odredbi Kodeksa pona5anja dlanova Zupanijske
skup5tine Primorsko-goranske Zupanije (dalje u tekstu: Kodeks) na vlastitu
inicijativu ili po prituZbama clana Zupanijske skup5tine, 6lana radnog tijela
Zupanijske skupStine, duZnosnika tijela izvr5ne vlasti i sluZbenika upravnih tijela
Primorsko-goranske Zupanije ili po prituZbi gradana

o predlale Zupanijskoj skup5tini (dalje u tekstu: Skup5tina) dono5enje odluke o
uskladenosti postupanja dlana Skup5tine s Kodeksom

o predlaZe Skup5tini izricanje mjera za dlanove Skup5tine kod postupanja koja nisu
u skladu s odredbama Kodeksa

o donosi smjernice o nadelnim pitanjima vezanim uzsadr2l iprimjenu Kodeksa na
vlastitu inicijativu ili na zahtjev dlanova Skup5tine

o promide etidke standarde u obna5anju duZnosti dlanova Skup5tine
. informira i daje savjete dlanovima Skup5tine o pitanjima vezanim za oduvanje i

iadanie njihovog integriteta i moralnog pona5anja
o pruZa potporu u primjeni odredbi Kodeksa, osobito u dijelu koji se odnosi na

informiranje i edukaciju dlanova Skup5tine u podrucju primjene Kodeksa
o prati primjenu Kodeksa ukljuduju6i poslove poput vodenja statisti6kih podataka o

primjeni Kodeksa, odnosno broju prituZbi podnesenih za njegovo krSenje, broju



pokrenutih postupaka te donesenim odlukama, po potrebi radi izvje5ca o primjeni
Kodeksa prema Skup5tini ili drugim mjerodavnim institucijama te druge poslove
koji ukljucuju prikupljanje, obradu ianalizu podataka o primjeni Kodeksa
informira javnost na mreZnim stranicama o primjeni Kodeksa i s ciljem ostvarivanja
svrhe Kodeksa
donosi Poslovnik o radu kojim se ureduje nadin rada i odlucivanja.

Clanak 4.
Etidko povjerenstvo djeluje neovisno i samostalno u obavljaju poslova iz svog

djelokruga, kao i u postupcima utvrdivanja kr5enja odredbi Kodeksa.

II. POSTUPAK PO PRIJAVI

6lanak 5.
Etidko povjerenstvo i svi ukljuCeni u postupak utvrdivanja kr5enja Kodeksa po5tivat

6e i Stititi nadelo tajnosti, kao i dostojanstvo osoba koje sudjeluju u postupku.

elanak 6.
Etidko povjerenstvo pokre6e postupak protiv 6lana Skup5tine po prituZbi 6lana

Skup5tine, 6lana radnog tijela Skup5tine, duZnosnika tijela izvr5ne vlasti i sluZbenika
upravnih tijela Primorsko-goranske Zupanije ili po prituZbi gradana.

Etidko povjerenstvo postupak iz stavka 1. ovoga dlanka moZe pokrenuti i na vlastitu
inicijativu.

Eti6ko povjerenstvo ne6e razmatrati anonimne prijave za pokretanjem postupka.

elanak 7.
Prijava po kojoj Eticko povjerenstvo pokrece postupak mora sadrZavati:

. ime iprezime prijavitelja
o ime i prezime dlana Skup5tine koji se prijavljuje za povredu odredaba Kodeksa
o odredbe Kodeksa koje su povrijedene.

Prijava se podnosi u pisanom obliku, predajom Uredu Zupanije putem pisarnice
Primorsko-goranske Zupanije ili preporu6enom po5tanskom po5iljkom.

Clanak 8.
Kad Eticko povjerenstvo zaprimi prijavu saziva pripremnu sjednicu na kojoj

utvrduje je li prijava potpuna odnosno sadrZi li sve elemente iz dlanka 7. ovog Poslovnika,
te da li se iz navoda sadrZanih u prijavi moZe zakljuditi da je osnovana.

Prije dono5enja odluke Etidko povjerenstvo moZe od podnositelja prijave zatraliti
dodatna pisana ocitovanja i pojaSnjenja.

U slucaju iz stavka 2. ovoga dlanka, Etidko povjerenstvo odredit ce rok u kojem
se pisana oditovanja odnosno poja5njenja moraju dostaviti.

Ako podnositelj prijave u ostavljenom mu roku ne postupi po traZenju Etickog
povjerenstva, Etidko povjerenstvo obustavit 6e postupak i o tome obavijestiti podnositelja
prijave.

Clanak 9.
Etidko povjerenstvo obavje5tava dlana Skup5tine protiv kojeg je podnesena

prijava i poziva ga da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etidkog povjerenstva
dostavi pisano oditovanje o iznesenim cinjenicama iokolnostima u prijavi.
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Ako dlan Skup5tine ne dostavi pisano oditovanje iz stavka 1. ovog dlanka Eticko
povjerenstvo nastavlja s vodenjem postupka po prijavi.

Glanak 10.
Pripremna sjednica na kojoj se odluduje o potpunosti i osnovanosti prijave mora

se odrZati u roku od 20 dana od zaprimanja potpune pdjave.
U sludaju kada je evidentno da se radi o anonimnoj i/ili nepotpunoj prijavi, te o

prijavi koja je podnesena protiv osobe koja nije 6lan Skup5tine, Etidko povjerenstvo moZe
o prijavi odludivati elektronidkim putem Sto se isto smatra pripremnom sjednicom.

U sludaju kada se na pripremnoj sjednici utvrdi da je prijava nepotpuna odnosno
kada se prijavu ocijeni neosnovanom, Etidko povjerenstvo ce o svojoj odluci obavijestiti
podnositelja prijave u roku od 8 dana od dana kada je odrZana sjednica na kojoj se prijava
razmatrala.

Clanak 11.
Ako Etidko povjerenstvo na pripremnoj sjednici utvrdi da je prijava potpuna i da se,

na temelju dostupnih podataka, moZe smatrati osnovanom, donosi se odluka o
pokretanju postupka te se saziva sjednica na kojoj 6e se odlucivati o prijavi.

Na sjednicu iz stavka 1. ovoga dlanka Etidko povjerenstvo moZe pozvati
podnositelja prijave i/ili osobu protiv koje je prijava podnesena kao i druge osobe za koje
se ocekuje da bi mogle pruZiti relevantne informacije o onome Sto je predmet prijave.

U pravilu se podnositelj prijave i osoba protiv koje je prijava podnesena ne pozivaju
istovremeno.

elanak 12.
Sjednica na kojoj 6e se odludivati o prijavi saziva se u roku od 15 dana od dana

kada je Etidko povjerenstvo na pripremnoj sjednici odludilo da je prijava potpuna i kada
je ocijenjena osnovanom, a u roku od 60 dana od zaprimanja prijave Eticko povjerenstvo
predlaZe Skup5tini odluku po zaprimljenoj prijavi.

Ako je prijava podnesena protiv clana Etidkog povjerenstva, taj 6lan ne sudjeluje
u postupku po prijavi i u odlucivanju na Zupanijskoj skup5tini.

Odlukom iz stavka 1. ovog dlanka Etidko povjerenstvo predlaZe Skup5tini
izricanje mjere u obliku opomene, upozorenja ili preporuke za otklanjanje uzroka
postojanja sukoba interesa odnosno za uskladivanje nadina djelovanja 6lana Skup5tine s
odredbama Kodeksa.

III. POSTUPAK PO ZAHTJEVU

Glanak 13.
elan Skup5tine koji traZi tumadenja o nadelnim pitanjima vezanim uz sadrlaj i

primjenu Kodeksa u zahtjevu mora navesti:
o ime i prezime podnositelja zahtjeva
o pitanje o kojem traZi mi5ljenje / smjernice Etidkog povjerenstva uz navodenje

dlanka Kodeksa.

Clanak 14.
e lanu Skup5tine koji je podnio zahtjev iz dlanka 13. Kodeksa Etidko povjerenstvo

na uslruvu utlrZarre sjedrrice daje srrrjerrrice i dostavlJa lh podnosltelJu zahtJeva.



IV. SAZIVANJE SJEDNICE

Clanak 15.
Sjednice Etickog povjerenstva saziva predsjednik Etickog povjerenstva.
U slucaju sprijecenosti predsjednika, sjednicu saziva jedan od dlanova kojeg

predsjednik pisano ovlasti.
Sjednice Etickog povjerenstva zatvorene su za javnost.
Sjednica se ne saziva u razdoblju od 1. - 31. kolovoza.
Eticko povjerenstvo sjednice odrlava u sjedi5tu Primorsko-goranske Zupanije.

Clanak 16.
Predsjednik Etickog povjerenstva sjednicu saziva slanjem poziva elektronidkom

po5tom ito najmanje 5 dana prije odrZavanja sjednice.
lznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, poziv se moZe poslati i u kracem

roku.
U pozivu se navodi dan, vrijeme i mjesto odrZavanja sjednice.
Uz poziv dostavlja se i prijedlog dnevnog reda, pisani prijava ili zahtjev kojim se

traZi pokretanja postupka kao idrugi pisani materijali, ako postoje.

elanak 17.
Sjednice Etickog povjerenstva vodi predsjednik, a u sludaju sprijecenostijedan od

6lanova kojeg pisano ovlasti predsjednik.
Na sjednici, uz dlanove Etidkog povjerenstva, moZe raspravljati i svaka od osoba

pozvana na sjednicu, redoslijedom koji odreduje predsjednik Etidkog povjerenstva.

Clanak 18.
Po istoj prijavi predsjednik Etickog povjerenstva moZe sazvati vi5e sjednica.
Ako sjednici nije nazodna osoba pozvana na sjednicu, predsjednik Etickog

povjerenstva moZe predloZiti da se sjednica odgodi, a u sludaju odgode nova sjednica
mora se odrZati u roku od 30 dana od dana na kojojje odludeno o odgodi.

Ako se pozvana osoba ne odazove ni na ponovljenu sjednicu Eticko povjerenstvo
moZe donijeti odluku i bez iskaza te osobe.

Clanak 19.
Po okondanju rasprave na posljednjoj sjednici na kojoj se razmatrala prijava,

predsjednik zakljuduje sjednicu te se pristupa glasovanju.
Prijedlog o kojem se glasuje koncipira predsjednik na temelju stavova izredenih u

raspravi.
U trenutku glasovanja sjednici mogu nazoditi samo clanovi Etidkog povjerenstva.

elanak 20.
Etidko povjerenstvo moZe odlucivati ako je sjednici nazodna vecina 6lanova, a

odluke donosi vecinom glasova nazodnih dlanova.

e lanak 21.
Glasovanje na sjednicije javno, a dlanovi se izjaSnjavaju ,,2a" ili ,,protiv" prijedloga.
Clan Etidkog povjerenstva ne moZe se suzdrZati od glasovanja.

Glanok ??.
O radu na sjednici Etidkog povjerenstva vodi se zapisnik
Zapisnik sadrZi sljedece podatke:
dan odrZavanja sjednice



. oznaku tko je predsjedao sjednicom

. vrijeme kada je sjednica zapocela i kada je zavr5ila
o popis prisutnih dlanova Etickog povjerenstva kao i osoba koje su pozvane, te koje

su nazodile sjednici
. dnevni red
. sudionike u raspravi
o rezultat glasovanja
. odluke donesene po svakoj od tocaka.

Glanak 23.
elan Etidkog povjerenstva ima pravo na podetku sjednice iznijeti primjedbe na

zapisnik s prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbe odluduje se bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, u

zapisnik se unosi izmjena.
Prihvaceni zapisnik potpisuje predsjednik Etidkog povjerenstva i osoba - sluZbenik

u upravnom odjelu u kojem se obavljaju strudni i administrativni poslovi za Etidko
povjerenstvo.

Zapisnik sa sjednice duva se u pismohrani upravnog odjela iz stavka 3. ovoga
6lanka.

Clanak 24.
Postupak pred Etidkim povjerenstvom mora se provesti u roku ne duZem od 60

dana radunaju6i od dana dostave potpune prijave lzahtjeva.
lznimno, postupak se iz opravdanih razloga (bolovanje, sluZbeni put, godi5nji

odmor, prikupljanje podataka i sl.) mole produZiti.
Postupak pred Etickim povjerenstvom zavrSava dono5enjem odluke iz dlanka 10.

odnosno clanka 12. ovog Poslovnika.

Clanak 25.
Etidko povjerenstvo o donesenoj odluci obavje5tava podnositelja prijave u roku od

8 dana od dana dono5enja.
Odluke Etickog povjerenstva objavljuju se u ,,Slu2benim novinama Primorsko-

goranske Zupanije", i na mreZnoj stranici Primorsko-goranske Zupanije.

elanak 26.
Tumadenje odredbi ovog Poslovnika daje Eti6ko povjerenstvo

Clanak27.
Na ostali dio rada Etickog povjerenstva, koji nije propisan ovim Poslovnikom,

primjenjuje se Poslovnik Zupanijske skup5tine Primorsko-goranske 2upanije.
Ukoliko neko pitanje nije uredeno ovim Poslovnikom kao ni Poslovnikom

Zupanijske skup5tine Primorsko-goranske Zupanije, o istom ce se odludivati na samoj
sjednici.

V. ZAVRSNE ODREDBE

dlanak 28.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje vaZiti Poslovnik o radu Etickog

povjerenstva Primorsko-goranske Zupanije KLASA: 021-04119-08/3, URBROJ: 217011-
01-01/5-19-3 od 6. studenog2019. godine.



dlanak 29.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom dono5enja.

Predsjednica
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KLASA: 024-04122-0811
URBROJ : 217 0-01 -01 12-22-4
Rijeka, 16. studenog2022. godine


