
Temeljem članka 4. stavak 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN br. 
143/21.), članka 19. Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Preloga 
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 9/22.) i članka 36. Statuta Grada Preloga 
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09., 26/10., 23/11., 5/13., 4/18. – 
pročišćeni tekst i 6/21.) Gradsko vijeće Grada Preloga na 8. sjednici održanoj dana 
22.09.2022. godine, donosi 

 
 

 
ODLUKU  

O OSNIVANJU I IMENOVANJU VIJEĆA ČASTI 

 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom o osnivanju i imenovanju Vijeća časti osniva se i imenuje Vijeće 

časti kao radno tijelo Gradskog vijeća Grada Preloga.  
 

Članak 2. 
Vijeće časti prati primjenu Kodeksa ponašanja članova Gradoskog vijeća 

Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 9/22.) (u daljnjem tekstu 
Kodeks ponašanja). 

 
Članak 3. 

Vijeće časti obavlja i slijedeće poslove:  
- donosi smjernice o načelnim pitanjima vezanim uz sadržaj i primjenu Kodeksa 
na vlastitu inicijativu ili na zahtjev članova Gradskog vijeća, 
- promiče etičke standarde u obnašanju dužnosti obveznika, informira i daje 
savjete obveznicima o pitanjima vezanim za očuvanje i jačanje njihovog integriteta i 
moralnog ponašanja, 
- pruža potporu u primjeni odredbi Kodeksa, osobito u dijelu koji se odnosi na 
informiranje i edukaciju obveznika u području primjene Kodeksa,  
- prate primjenu Kodeksa što uključuje poslove poput vođenja statističkih 
podataka o primjeni Kodeksa, odnosno broju pritužbi podnesenih za njegovo kršenje, 
broju pokrenutih postupaka te donesenim odlukama, izradi izvješća o primjeni 
Kodeksa na godišnjoj razini te drugih poslova koji uključuju prikupljanje, obradu i 
analizu podataka o primjeni Kodeksa,  
- prati  standarde na nacionalnom nivou na području etičkog postupanja te daje 
prijedloge za unapređenje etičkih standarda sukladno praksi na nacionalnom nivou s 
ciljem ostvarivanja svrhe postojanja i primjene Kodeksa, 
- informira  javnost na mrežnim stranicama. 

 
Članak 4. 

Vijeće časti je tijelo koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama Gradskog 
vijeća o povredama Kodeksa ponašanja. 

Vijeće časti donosi odluku po prigovoru na sjednici većinom glasova svih 
članova u roku od 15 dana od dana podnesenog prigovora.  

Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Gradskog vijeća  ili uvažiti 
prigovor i preinačiti ili poništiti odluku Gradskog vijeća. 

 



Članak 5. 
U Vijeće časti se imenuju: 
 

1. Alenka Hošnjak, Prvomajska 7, Prelog, predsjednica, 
2. Krešimir Najman, Trk kralja Tomislava 1, Prelog, član, 
3. Matija Poredoš, Vrtna 18, Čehovec, član, 
4. Mladen Novak, Dravska 21, Prelog, član, 
5. Vesna Tota, M. Gupca 12, Draškovec, članica. 
 

Članak 6. 
Ova Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća časti stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.  
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA 
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