
 

Na temelju Rješenja o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Donja 

Motičina od 15. lipnja 2021. godine  i članka 12. Kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti Općine 

Donja Motičina („Službeni glasnik Općine Donja Motičina“, broj 4/22), Povjerenstvo za izbor i 

imenovanja Općinskog vijeća Općine Donja Motičina objavljuje  

 

 

JAVNI POZIV 

za predlaganje kandidata za imenovanje 

predsjednika Etičkog odbora 

i 

predsjednika i četiri člana Vijeća časti 

za provedbu Kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti Općine Donja Motičina 

 

I. 

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava kandidata za imenovanje: 

a) predsjednika Etičkog odbora  

 

b) predsjednika i četiri člana Vijeća časti. 

II. 

 

Etički odbor i Vijeće časti prate primjenu Kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti 

Općine Donja Motičina. 

Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i četiri člana. 

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

Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova Općinskog 

vijeća. 

Predsjednik Etičkog odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici. 

Predsjednik Etičkog odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno 

kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. 

Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća i to jedan član iz vlasti te jedan 

član iz oporbe. 

Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuju se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj 

zajednici.  

 Predsjednik Vijeća časti i članovi ne mogu biti nositelji političke dužnosti, članovi političke stranke, 

odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. 

 

 

III. 

 

Javni poziv za predlaganje kandidata objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Općine 

Donja Motičina. 

 

IV. 

 

Javni poziv bit će otvoren od 14. do 21. studenoga 2022. godine 

 

 

 

 

 



V. 

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom kandidati mogu podnijeti elektronički, putem obrasca 

koji se nalazi na službenoj internetskoj stranici Općine Donja Motičina na email: opcina@donja-

moticina.hr ili ih dostaviti u pisanom obliku na adresu: 

 

OPĆINA DONJA MOTIČINA 

Matije Gupca 62A  

31513 Donja Motičina 

 

s naznakom:  

 

„Prijava kandidata za predsjednika Etičkog odbora za provedbu Kodeksa ponašanja nositelja političkih 

dužnosti Općine Donja Motičina“ 

 

ili 

 

„Prijava kandidata za predsjednika/člana Vijeća časti za provedbu Kodeksa ponašanja nositelja 

političkih dužnosti Općine Donja Motičina“. 

 

Navedeni obrazac kandidat obavezno vlastoručno potpisuje. 

 

Dokumentacija koja se prilaže prijavi uz obrazac: 

 

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

- izjava kandidata da nije nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat 

kandidacijske liste grupe birača zastupljene u Općinskom vijeću. 

 

VI. 

 

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. 

 

VII. 

 

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. 

 

VIII. 

 

U slučaju nejasnoća i dodatnih pitanja kandidati se mogu obratiti Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Donja Motičina na broj telefona 031/606-116 ili putem e-maila: opcina@donja-

moticina.hr. 

 

       Predsjednik Povjerenstva:  

Stanislav Vinković 
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