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     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga dopune Kodeksa ponašanja nositelja 

političkih dužnosti u Gradu Bjelovaru 
 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt dopune Kodeksa ponašanja 

nositelja političkih dužnosti u Gradu Bjelovaru i u povodu toga donio sljedeći  
 

 
      ZAKLJUČAK  
 

 

Utvrđuje se Prijedlog dopune Kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti u 
Gradu Bjelovaru kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i 
donošenje.  

Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
voditeljica Odsjeka za naplatu i pravne poslove Željka Vizi.  
 

 

        GRADONAČELNIK 
      

           Dario Hrebak 
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   GRADONAČELNIK 

                                                                                     
 

PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga dopune Kodeksa ponašanja nositelja 
političkih dužnosti u Gradu Bjelovaru  
 

 
Dostavljamo Vam Prijedlog dopune Kodeksa ponašanja nositelja političkih 

dužnosti u Gradu Bjelovara. 
Molimo Vas da utvrdite Prijedlog dopune Kodeksa ponašanja nositelja političkih 

dužnosti u Gradu Bjelovaru kao u tekstu Nacrta i uputite ga Gradskom vijeću Grada 
Bjelovara na razmatranje i usvajanje.  
 
 
                                                                                         PROČELNICA  
 Mirela Bašić, dipl.oec. 
 Voditeljica Odsjeka za naplatu 
          i pravne poslove  
       Željka Vizi, dipl.iur.                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 

               REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                  GRAD BJELOVAR 

                 GRADSKO VIJEĆE 

 

                                                                                                                   -Nacrt-  
Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa 

(„Narodne novine“, broj 143/21) i članka 32. stavka 1. točka 19. Statuta Grada 
Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/21) Gradsko vijeće Grada 
Bjelovara, na --.  sjednici održanoj --studenoga 2022. godine, donosi 

 
 

DOPUNU KODEKSA PONAŠANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI  U 
GRADU BJELOVARU 

 

Članak 1.  

U Kodeksu ponašanja nositelja političkih dužnosti u Gradu Bjelovaru (“Službeni 

glasnik Grada Bjelovara”, broj 4/22) u članku 12. dodaje se stavak 4. koji glasi:  

          “Predsjednika Etičkog odbora i predsjednika i članove Vijeća časti Gradsko 

vijeće imenuje na temelju javnog poziva koji raspisuje Komisija za izbor i imenovanje.” 

 

Članak 2. 

 Ova Dopuna Kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti u Gradu Bjelovaru 

stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenom glasniku Grada Bjelovara”. 

 

KLASA: 011-01/22-01/11 

URBROJ: 2103-1-02-22-4 

Bjelovar, ---studenoga 2022.  

     PREDSJEDNIK  

 GRADSKOG VIJEĆA  

                                                                                     Nenad Martinovski, dopl.oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                OBRAZLOŽENJE   

 

Gradsko vijeće Grada Bjelovara donijelo je na svojoj 10. sjednici održanoj 24. 

svibnja 2022. godine Kodeks ponašanja nositelja političkih dužnosti u Gradu Bjelovaru.  

Ministarstvo pravosuđa i uprave uputilo je županijama, općinama i gradovima 7. 

rujna 2022. godine Uputu za Kodeks ponašanja predstavničkih tijela jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave. U Uputi se predlaže da se vanski članovi 

provostupanjskog i drugostupanjskog tijela koja provode nadzor nad primjenom 

Kodeksa ponašanja biraju na temelju javnog poziva iz reda osoba nedvojbenog javnog 

morala u jedinici lokalne samopurave, na osnovi njihovih sposobnosti, iskustva, 

profesionalnih kvaliteta i besprijekornog profesionalnog ponašanja.  

U tom smislu predlaže se dopuna članka 12. Kodeksa ponašanja političkih 

dužnosti u Gradu Bjelovaru novim stavkom 4. kojim je propisano da se predsjednika 

Etičkog odbora i predsjednika i članove Vijeća časti imenuje na temelju javnog poziva 

koji raspisuje Komisija za izbor i imenovanje.  

Predlažemo da razmotrite Nacrt dopune Kodeksa ponašanja nositelja političkih 

dužnosti u Gradu Bjelovaru, utvrdite Prijedlog kao u teksu Nacrta i uputite ga 

Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.  

 

 PROČELNICA  

   Mirela Bašić, dipl.oec.  

Voditeljica Odsjeka za naplatu 

         i pravne poslove 

       Željka Vizi, dip.iur.  


