
 

                         
        REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
 
               OPĆINA BIZOVAC 
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 Povjerenstvo za izbor i imenovanja  
 
KLASA:     024-04/23-01/02 
URBROJ:  2158-10-1-1-23-1 
Bizovac,    28. veljače  2023.  
 

Na temelju članka 13. stavka 3. Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine 
Bizovac („Općinski glasnik“ Općine Bizovac broj 1/23.) Povjerenstvo za izbor i imenovanja 
raspisuje  

JAVNI POZIV 

za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika  Etičkog odbora i predsjednika i 
članova Vijeća časti  Općinskog vijeća Općine Bizovac 

I. 

Pokreće se postupak predlaganja kandidata za imenovanje: 

a) Predsjednika  Etičkog odbora 

b) Predsjednika i četiri člana Vijeća časti Općinskog vijeća Općine Bizovac 

II. 

Etički odbor ima predsjednika i 2 (dva) člana, a Vijeće časti predsjednika i 4 ( četiri ) člana. 

Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeća časti imenuje i razrješuje Općinsko vijeće. 

Predsjednik Etičkog odbora , te predsjednik i četiri člana Vijeća časti imenuju se iz reda 
osoba nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj zajednici . 

Predsjednik Etičkog odbora te predsjednik  Vijeća časti ne mogu biti nositelji političke 
dužnosti, niti članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u 
Općinskom vijeću.  

Članovi Etičkog odbora imenuju se iz reda Vijećnika Općinskog vijeća , jedan član iz vlasti i 
jedan iz oporbe. 

Mandat članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata vijećnika Općinskog 
vijeća. 

Uloga Etičkog odbora je praćenje provedbe Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća 
Općine Bizovac , pokretanje i provedba postupka za povredu Kodeksa ponašanja, a Vijeće 



časti odlučuje u drugom stupnju o odlukama Općinskog vijeća o povredama Kodeksa 
ponašanja članova Općinskog vijeća u Općini Bizovac. 

Predsjednik i članovi Etičkog odbora, te predsjednik i članovi Vijeća časti imaju pravo na 
naknadu sukladno Odluci o naknadama vijećnika Općine Bizovac  („Općinski glasnik“ 
Općine Bizovac broj 1/21., 5/21., 1/22. ) 

III. 

Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora te 
predsjednika i članova Vijeća časti objavljuje se na stranici Općine Bizovac www.opcina-
bizovac.hr 

IV. 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na obrascu koji je sastavni dio Javnog 
poziva na adresu: 

OPĆINA BIZOVAC  Kralja Tomislava 89 , Povjerenstvo za izbor i imenovanja s 
naznakom – „Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika 
Etičkog odbora te predsjednika i     članova Vijeća časti „- NE OTVARATI, 

Navedeni obrazac prijave kandidati za predsjednika Etičkog odbora i predsjednika i članova 
Vijeća časti obavezno vlastoručno potpisuju. 

Dokumentacija koja se prilaže  prijavi uz obrazac: 

- Životopis 

- Potvrda o prebivalištu 

- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije 
od 6 mjeseci) 

- Vlastoručna potpisana izjava kandidata da nije nositelj političke dužnosti, niti član 
političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. 

V. 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog Javnog poziva na web stranici 
Općine Bizovac. 

VI. 

Povjerenstvo za izbor i imenovanja razmotrit će sve podnesene prijave, te će Općinskom 
vijeću predložiti imenovanje kandidata za predsjednika Etičkog odbora i predsjednika i 
članove Vijeća časti. 

VII. 

Nepravodobne prijave i one koje ne ispunjavaju uvjete, te nisu podnesene na propisani način 
neće se razmatrati o čemu će podnositelji biti obaviješteni pisanim putem te na iste nemaju 
pravo žalbe. 

VIII. 



Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u ovom Javnom pozivu korišteni 
u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod. 

IX. 

U slučaju nejasnoća i dodatnih pitanja kandidati se mogu obratiti Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Bizovac na tel. 031/675-301 ili putem emaila: mailto:procelnik@opcina-
bizovac.hr 

 

                                                                          Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanja 
                                                                                                   Igor Jakopiček, v.r. 
 

 


