
 
VODOOPSKBA d.o.o. 
za obavljanje komunalnih djelatnosti 
Darda, Sv. I. Krstitelja 101. 
MB:3410811 
 
 
Na temelju članka 40.Društvenog ugovora o preoblikovanju javnog poduzeća Vodoopskrba 
p.o. u društvo s ograničenom odgovornošću od 16. listopada 2002. godine, Uprava-direktor 
društva donosi slijedeću  
 
 
 
                                                              O D L U K U  
                                             o imenovanju povjerenika za etiku  
 
 
                                                                        I.  
 
SPASOJA BANAC, dipl.iur., na radnom mjestu pravnik na neodređeno vrijeme, broj telefona 
031-740-202., e-mail adresa pravnik@vodoopskrba-darda.hr, imenuje se povjerenikom za 
etiku u ovome Društvu.  
 
                                                                       II.  
 
 
Prava i obveze povjerenika za etiku:  
 
- prati primjenu Etičkog kodeksa u Društvu  
- promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima djelatnika te odnosima djelatnika prema    
građanima,  
- zaprima pritužbe djelatnika i građana na neetičko ponašanje i postupanje  
djelatnika  
- provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe  
- vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama  
 
 
                                                                       III.  
 
Povjerenik za etiku dužan je završiti program edukacije povjerenika za etiku.  
 
 
                                                                       IV.  
 
Povjerenik za etiku dužan je u roku od 30 dana od dana primitka pritužbe provesti postupak 
ispitivanja osnovanosti pritužbe, te pripremiti odgovor podnositelju pritužbe, kojeg dostavlja 
čelniku tijela.  
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Povjerenik za etiku dužan je provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe i na temelju 
anonimne pritužbe.  
 
                                                                      V.  
 
O provedenom postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe, povjerenik za etiku dužan je 
podnijeti pisano izvješće direktoru.     
                                                                       VI. 
 
Na zahtjev povjerenika za etiku, za vrijeme postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe, 
direktor je dužan povjerenika za etiku osloboditi obavljanja poslova radnog mjesta na koje je 
raspoređen.  
 
                                                                    VII.  
 
Povjerenik za etiku ne može zbog obavljanja svoje dužnosti biti pozvan na odgovornost niti 
doveden u nepovoljni položaj o odnosu na druge djelatnike.  
 
                                                                   VIII.  
 
Povjerenik za etiku može podnijeti pritužbu na neetično ponašanje drugih djelatnika prema 
njemu i o tome izvijestiti direktora. 
 
                                                                      IX 
 
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se 8 (osam) dana od dana objave na oglasnim 
pločama Društva. 
 
Urbroj: 059/01-2-2013 
 
                                                                                                                D i r e k t o r: 
 
                                                                                                            Krunoslav Rob, dipl.oec. 
 
 
DOSTAVITI:  
1. Spasoja Banac, - o v d j e -  
2. Direktor, o v d j e 
3. Dosie djelatnika,  
4. Oglasna ploča, - o v d j e -  
5. Pismohrana,  
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