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Gradonačelnik je 7. ožujka 2017. godine donio sljedeći  
 
 

z a k l j u č a k 
 
 

1. Donosi se Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva. 
2. Zadužuje se Ured Grada da tekst Odluke iz točke 1. ovog zaključka objavi u "Službenim 

novinama Grada Rijeke". 
3. Zadužuje se Odjel za gradsku samoupravu i upravu da test Odluke iz točke 1. ovog 

zaključka objavi na službenoj stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr. 
 

 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu, 
n/r mr.sc. Mladena Vukelića, Marijana Vundaća, 
Maje Depikolzuane 
2. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak i Lee Stoiljković Medved 
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Odjel za gradsku  samoupravu i upravu 
KLASA: 112-01/17-02/12 
URBROJ: 2170/01-09-00-17-1 
 
Rijeka, 2. 3. 2017. 
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Predmet: Prijedlog Odluke o imenovanju Etičkog povjerenstva 
 
 
 
 
Pripremila: 
Maja Depikolzuane        Pročelnik 
 
            mr.sc. Mladen Vukelić 

 
RAVNATELJ: 
Marijan Vundać 
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O b r a z l o ž e nj e 
 

Etičkim kodeksom službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12- u nastavku teksta: Etički kodeks) utvrđuju se 
etička načela i pravila ponašanja službenika gradskih upravnih tijela utemeljena na zakonskim i 
drugim propisima te pravilima struke koje službenici primjenjuju u obavljanju službe, kako u odnosu 
prema građanima, fizičkim i pravnim osobama te drugim korisnicima usluga, tako i u odnosu prema 
drugim tijelima, u međusobnim odnosima te u odnosu prema radu i prema gradskom upravnom 
tijelu u kojem obavljaju službu. Etički kodeks se na odgovarajući način primjenjuje i na 
namještenike gradskih upravnih tijela.  

Svrha Etičkog kodeksa je da se njegovim prihvaćanjem i dosljednom provedbom uspostavi 
primjerena razina poslovne kulture te stvori ozračje u kojem je, uz zaštitu javnog interesa, svim 
fizičkim i pravnim osobama, strankama u postupku te drugim tijelima kao korisnicima usluga, 
zajamčeno učinkovito ostvarivanje njihovih prava i legitimnih interesa, a službenicima i 
namještenicima dostojanstvo rada. 

Odredbom članka 32. Etičkog kodeksa nadzor njegove primjene provodi Etičko 
povjerenstvo. Etičko povjerenstvo sastoji se od predsjednika i dva člana te njihovih zamjenika. 
Mandat članova 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, 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. 

S obzirom na to da dosadašnjem Etičkom povjerenstvu Grada Rijeke ističe mandat 04. 
ožujka 2017. godine, pojavila se potreba imenovanja novog Etičkog povjerenstva Grada Rijeke za 
razdoblje od sljedeće četiri godine.  

Predlaže se imenovanje Maje Depikolzuane, dipl. iur., Danijela Antonića, prof., Suzane 
Belošević Romac, prof., Marka Drpića, dipl. oec., Gorana Šarića, dipl.oec. i Vande Sesar, dipl. oec. 
u Etičko povjerenstvo Grada Rijeke. 
 

Slijedom navedenog predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese sljedeći: 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

1. Donosi se Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva, u predloženom tekstu. 
2. Zadužuje se Ured Grada da tekst Odluke iz točke 1. ovog zaključka objavi u 

"Službenim novinama Grada Rijeke". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            



  
  
            Na temelju članka 32. Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada 
Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije"  broj 54/12) i članka 58. Statuta Grada 
Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije"  broj 24/09, 11/10 i 5/11 i "Službene 
novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 - pročišćeni tekst)  Gradonačelnik Grada Rijeke 
________________ 2017. godine, donio je 
 
 
 ODLUKU  
 
                                             o imenovanju Etičkog povjerenstva 
 
 
 I. 
 
            U Etičko povjerenstvo imenuju se: 

1. MAJA DEPIKOLZUANE, dipl. iur. za predsjednicu 
2. DANIJEL ANTONIĆ, prof. za člana 
3. SUZANA BELOŠEVIĆ ROMAC, prof. za članicu 
4. MARKO DRPIĆ, dipl. oec. za zamjenika predsjednice 

      5.     GORAN ŠARIĆ, dipl.oec. za zamjenika člana 
      6.     VANDA SESAR, dipl. oec. za zamjenicu članice. 
 
                                                                       II. 
 
              Članovi Etičkog povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine. 
 
   III. 
 
              Etičko povjerenstvo iz točke I. ove Odluke dužno je obavljati poslove koji proizlaze iz 
odredbi Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke. 
 
   IV. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama 
Grada Rijeke". 
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