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Raša, _______  2022. 
 
 
Na temelju članka 11. stavka 3. Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Raša 
(„Službene novine Općine Raša“, br. 6/22) i članka 26. Statuta Općine Raša („Službene novine 
Općine Raša“, broj 4/09, 5/13, 4/18, 2/21), Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj 
dana _______________ 2022. godine donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o imenovanju Etičkog odbora 

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom imenuju se članovi Etičkog odbora, koji nadzire primjenu Kodeksa ponašanja 
članova Općinskog vijeća Općine Raša. 
 

Članak 2. 
 

U Etički odbor imenuju se: 
 

1. Kristina Lalović, predsjednica 
2. Petra Dobrić, članica 
3. Nevres Mulavdić, član 

 
Članak 3. 

 
Mandat članova Etičkog odbora traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća. 
 

Članak 4. 
 

Administrativnu potporu u radu Etičkog odbora pruža Jedinstveni upravni odjel Općine Raša. 
 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine 
Raša». 
 
        Predsjednik Općinskog vijeća 
                     Željko Zahtila 
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O b r a z l o ž e n j e 
 
Primjenu Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Raša (dalje u tekstu: Kodeks), 
koji je Općinsko vijeće donijelo na sjednici 26. svibnja 2022. godine, prate Etički odbor i Vijeće 
časti. Navedena tijela imenuje i razrješuje Općinsko vijeće, sukladno čl. 11. Kodeksa. 
 
Etički odbor čine predsjednik i dva člana. Članovi Etičkog odbora imenuju se iz redova vijećnika 
Općinskog vijeća, jedan član iz redova predstavničke većine i jedan iz redova predstavničke 
manjine, na njihov prijedlog. Sukladno čl. 12. Kodeksa, predsjednik Etičkog odbora imenuje se 
iz reda osoba nedvojbenog ugleda u lokalnoj zajednici te ne može biti nositelj političke 
dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat s liste grupe birača zastupljene u 
Općinskom vijeću. 
 
Odredbama članka 5. stavka 3. Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Raša 
(Službene novine Općine Raša, br. 5/21, 6/21) propisano je da Komisija za izbor i imenovanja 
predlaže izbor, imenovanja i razrješenja drugih osoba određenih zakonom, Statutom ili 
odlukama Općinskog vijeća. 
 
Komisija za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 5. listopada 2022. godine predložila je da 
se u Etički odbor imenuju: Kristina Lalović, za predsjednicu, te Petra Dobrić i Nevres Mulavdić, 
za članove. 
 
Slijedom svega naprijed navedenog, predlaže se Općinskom vijeću Općine Raša da prijedlog  
Odluke o imenovanju Etičkog odbora razmotri i donese u predloženom tekstu. 
 
            
       Komisija za izbor i imenovanja 
 
 


