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24. lipanj 2022.  



PRIJEDLOG 

 Na temelju članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/2021 i 
2/2022) i članka 17. stavka 3 Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada 
Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 4/2022), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 
__ sjednici održanoj _________ 2022. donijelo  

 

O D L U K U 
o imenovanju članova Povjerenstava za nadzor primjene Kodeksa ponašanja 

članova Gradskog vijeća Grada Čakovca 

 

I. 

 Za članove Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova 
Gradskog vijeća Grada Čakovca imenuju se: 

1. Karolina Juzbašić 

2. Vesna Baranašić Horvat 

3. Alenka Sabol 

 

II. 

 

  Povjerenstvo iz prethodne točke obavlja poslove utvrđene Kodeksom 
ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca. 

 

III. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Grada Čakovca.  

 

KLASA: 024-04/22-01/48 
URBROJ: 2109-02-02-22-16 
Čakovec, __________2022. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
 
 
 
 
 



O b r a z l o ž e n j e 
 

Temeljem članka 4. stavka 1 Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN RH 
143/21) Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 9. sjednici održanoj 25. svibnja 2022. 
donijelo je Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca (u daljnjem 
tekstu Kodeks), kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa članova Gradskog 
vijeća Grada Čakovca, načela i smjernice ponašanja članova Gradskog vijeća, način 
praćenja primjene Kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Kodeksa koji su u 
njihovoj nadležnosti, njihov sastav, izbor i djelokrug rada te druga pitanja od značaja 
za sprječavanje sukoba interesa članova Gradskog vijeća.  

Temeljem članka 17. Kodeksa, primjenu Kodeksa prate Povjerenstva za nadzor 
primjene Kodeksa u prvom stupanju i Antikorupcijsko povjerenstvo Međimurske 
županije u drugom stupnju. 

Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana. Predsjednika biraju članovi između 
sebe na prvoj sjednici Povjerenstva. Članove Povjerenstva imenuje Gradsko vijeće 
većinom glasova prisutnih vijeća, a na prijedlog najmanje 7 članova Gradskog vijeća. 
Dva člana Povjerenstva imenuju se iz redova vijećnika Gradskog vijeća. Jedan član 
Povjerenstva vanjski je član, a imenuje se na temelju javnog poziva kojeg raspisuje 
gradonačelnik, iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda, osoba koje nisu članovi 
političke stranke, nositelji političke dužnosti ili kandidati nezavisnih lista. Mandat 
predsjednika i članova Povjerenstva poklapa se s mandatom članova Gradskog vijeća 
Grada Čakovca. Član Povjerenstva ostvaruje pravo na naknadu za rad, po održanoj 
sjednici, sukladno posebnoj Odluci Gradskog vijeća Grada Čakovca ako nije istodobno 
član Gradskog vijeća. 

Gradonačelnica Grada Čakovca raspisala je dana 3. lipnja 2022. Javni poziv za 
podnošenje prijedloga za imenovanje člana Povjerenstva za nadzor primjene 
Kodeksa. Javni poziv objavljen je na web stranici Grada Čakovca te nije pristigla ni 
jedna prijava. Dana 13. lipnja 2022. na web stranicama objavljen je ponovljeni javni 
poziv na koji je u roku pristigla jedna prijava Alenke Sabol. Predsjednici Klubova 
vijećnika pozvani su da mogu dostaviti prijedlog 7 vijećnika o imenovanju članova 
Povjerenstva. Zaprimljen je prijedlog 8 vijećnika o imenovanju Karoline Juzbašić i 
Vesne Baranašić Horvat kao članica Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa.    

Predočeni prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za nadzor primjene 
Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca, upućujem Gradskom 
vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
GRADONAČELNICA  

     Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec. v.r. 
 
 
 
 





PRIJEDLOG 

 Na temelju članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/2021 i 
2/2022) i članka 17. stavka 7 Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada 
Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 4/2022), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 
__ sjednici održanoj _________ 2022. donijelo  

 

O D L U K U 
o određivanju naknade članu Povjerenstava za nadzor primjene Kodeksa 

ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca 

 

 

I. 

 

 Članu Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog 
vijeća Grada Čakovca, ako nije istodobno član Gradskog vijeća Grada Čakovca, 
određuje se naknada za rad po održanoj sjednici Povjerenstva u iznosu od 400,00 
kuna neto. 

 

 

II. 

   

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Grada Čakovca.  

 

KLASA: 024-04/22-01/48 

URBROJ: 2109-02-02-22-19 

Čakovec, __________2022. 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
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