
 

 

 Na osnovu člana 39. stav 2. tačka 27. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Službeni 

glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) i člana 37. stav 2. tačka 27. Statuta opštine Derventa 

(„Službeni glasnik opštine Derventa“, broj: 7/17), Skupština opštine Derventa na 10.  sjednici 

održanoj  20. jula 2017. godine, usvojila je  

 

E T I Č K I  K O D E K S 

Skupštine opštine Derventa 

 

 I  OPŠTE ODREDBE 

Član 1.  

 Ovim Etičkim kodeksom Skupštine opštine Derventa (u daljem tekstu: Etički kodeks) 

utvrđuju se etička pravila i principi ponašanja koja se očekuju od izabranog predstavnika- 

odbornika koji predstavlja građane u Skupštini opštine Derventa. 

Član 2. 

 Odbornik Skupštine opštine Derventa, kao neposredno izabrani predstavnik svih 

građana opštine Derventa, obavezuje se na poštovanje ovog etičkog kodeksa, a sve u cilju 

jačanja i opravdanja javnog povjerenja, unapređenja ličnog i političkog digniteta, 

promovisanja Skupštine opštine koja treba da uživa opštu društvenu podršku i posvećenost 

opštem i javnom interesu, o čemu potpisuje posebnu izjavu o prihvatanju i obavezi poštovanja 

ovog etičkog kodeksa. 

    II  PRINCIPI PONAŠANjA 

Član 3. 

 (1) Principi ponašanja ustanovljeni ovim Etičkim kodeksom primjenjivaće se na 

sjednicama Skupštine opštine, sjednicama njenih radnih tijela, kao i u drugim slučajevima 

predviđenim etičkim kodeksom. 

 (2) Odbornik će svoje odluke i aktivnosti obavljati isključivo u okviru Ustava, Zakona, 

Statuta opštine, Poslovnika o radu Skupštine opštine, ovog Etičkog kodeksa i drugih propisa i 

po postupcima propisanim navedenim aktima. 

 (3) Odbornik će se u obavljanju svojih prava i dužnosti pridržavati pozitivnih propisa, 

a u skladu sa opštim interesom, koji isključuje rad za finansijsku dobit ili bilo koju direktnu ili 

indirektnu naknadu (korist), za sebe i druga lica, osim odborničkog dodatka za svoj rad 

utvrđenog posebnom odlukom.  

 (4) Odbornik ni jednu svoju odluku neće donijeti, niti će glasati, niti će propustiti da 

javno iznese svoj stav, ukoliko mu je poznato da određeni akt, koji treba da se donese, nije u 

skladu sa propisima ili da se nije poštovala procedura njegovog donošenja. 

 (5) U svom djelovanju odbornik, prema svom znanju i sposobnosti, samostalno donosi 

odluke, u skladu sa najboljim interesom građana i u skladu sa opštim interesom za koji su 

odgovorni. 
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Član 4.  

 (1) Odbornik će se u obavljanju svojih prava i dužnosti suzdržavati od bilo kakvog 

ponašanja koje se, po pozitivnim propisima, može okarakterisati kao aktivno ili pasivno 

podmićivanje, u vezi sa podržavanjem ili ne podržavanjem određenog prijedloga akta. 

 (2) Odbornik neće tražiti ni za sebe, ni za druge, niti će prihvatiti poklon ili neku drugu 

korist, kao što neće nuditi poklon, u vezi sa obavljanjem svojih prava i dužnosti. 

Član 5.  

 Odbornik se neće finansijski ili na neki drugi način obavezati prema fizičkim i pravnim 

licima, koji bi mogli uticati na obavljanje njegovih javnih dužnosti. 

Član 6.  

 Odbornik svoje dužnosti izvršava pošteno, u najširem smislu riječi, i za svoja 

postupanja u vršenju dužnosti odgovoran je javnosti. 

Član 7. 

 (1) U međusobnoj komunikaciji i komunikaciji sa javnošću, te komunikaciji sa ostalim 

učesnicima na sjednicama Skupštine opštine i njenih radnih tijela, odbornik će nastupati sa 

uvažavanjem i poštovanjem, izbjegavajući korišćenje izraza koji mogu da omalovaže druge 

ličnosti ili grupe. 

 (2) Odbornik će svoje ponašanje usmjeriti ka jačanju povjerenja prema instituciji u 

kojoj vrši mandat. 

 (3) Odbornik je odgovoran građanima za vršenje svoje funkcije u mandatnom periodu 

na koji je izabran. 

Član 8. 

 (1) Odbornik će se u svakom slučaju pridržavati odredbi Zakona o sprečavanju sukoba 

interesa i drugih propisa koji uređuju nespojivost funkcije izabranog predstavnika sa 

funkcijom ili položajem u lokalnoj upravi, državnim organima i javnim preduzećima i 

ustanovama. 

 (2) U svim slučajevima nastupanja sukoba interesa ili nespojivosti funkcije odbornik će, 

u najkraćem roku, prijaviti takve slučajeve i prema svom opredjeljenju odabrati jednu od 

pozicija. 

 (3) Odbornik će u svakom slučaju prijaviti sukob interesa, ako se razmatra određeni akt, 

koji treba da bude usvojen, a po kome bi on, ili njegovi srodnici, ili pravni subjekt u kome 

ima finansijski ili drugi interes, trebao da ostvari kakvu korist ili privilegiju i prilikom 

odlučivanja će se izuzeti od glasanja. 
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Član 9. 

 (1) Odbornik je dužan da prisustvuje sjednicama Skupštine i njenih radnih tijela. 

 (2) Odbornik ne može koristiti riječi ili izraze kojima vrijeđa i omalovažava drugog, 

narušava ugled Skupštine opštine, te podstiče na mržnju i nasilje. 

 (3) Odbornik će voditi računa da ne koristi mobilni telefon, laptop, časopise i knjige, u 

vrijeme održavanja sjednice Skupštine i njenih radnih tijela na način kojim bi ometao rad 

sjednice. 

 (4) Odbornik ne može da narušava tok sjednice, prekida govornika na način da remeti 

red na sjednici. 

 (5) U vrijeme održavanja sjednice Skupštine i njenih radnih tijela, kao i prilikom 

obavljanja svečanog čina vjenčanja,  odbornik je dužan da bude primjerno i uredno obučen. 

 

III  MEĐUSOBNI ODNOSI ODBORNIKA I ODNOSI ODBORNIKA  

                   I DRUGIH UČESNIKA U RADU SKUPŠTINE OPŠTINE 

 

Član 10. 

 (1) Međusobni odnosi odbornika i odnosi odbornika i drugih učesnika u radu 

Skupštine opštine i njenih radnih tijela, zasnivaju se na međusobnoj saradnji i uvažavanju. 

 (2) Odbornik je dužan da poštuje i uvažava ulogu i odgovornost zaposlenih u 

Opštinskoj upravi Opštine Derventa, bez pritisaka u pogledu izvršavanja poslova i radnih 

zadataka koji su im povjereni. 

 (3) Odbornik neće zahtijevati od zaposlenih u Opštinskoj upravi, bilo kakve radnje 

kojima bi sebi ili drugima omogućili kakvu protivpravnu korist ili u svrhu ostvarivanja 

političkih ciljeva političkog subjekta kojem pripada. 

 

 IV  ODNOSI SA MEDIJIMA 

Član 11. 

 (1) Odbornici će u svom djelovanju, a u vezi sa odlukama koje donose, biti uvijek 

otvoreni i blagovremeno obavještavati javnost putem sredstava javnog informisanja. 

 (2) Medijima će pružati potpunu informaciju, pod jednakim uslovima, vezano za 

obavljanje svoje dužnosti i neće davati nijednu povjerljivu informaciju, niti informacije koje 

se tiču privatnog života drugih odbornika ili trećih lica. 

 (3) Odbornici će, u komunikaciji sa predstavnicima sredstava javnog informisanja,  

izbjegavati obmanjivanje, manipulaciju i neučtivnost. 

 

 

V  PRAĆENjE PRIMJENE I MJERE  

 

Član 12. 

 (1) Odbornici će se uzajamno podsjećati i pozivati na obaveznost poštovanja principa 

ponašanja utvrđenih ovim etičkim kodeksom. 



4 

 

 

 (2) Odborniku koji ne poštuje neku od odredbi ovog etičkog kodeksa može biti 

izrečena mjera: 

 1) usmena opomena i 

 2) mjera umanjenja odborničkog dodatka. 

 

Član 13. 

 Mjera umanjenja odborničkog dodatka odborniku izriče se jednokratno, u visini od 10% 

do 30% od visine odborničkog dodatka, osim u slučajevima kada je odlukom Skupštine 

opštine drugačije propisano. 

Član 14. 

 (1) Usmena opomena se izriče za nepoštivanje odredbi Etičkog kodeksa koje se 

odnose na: 

 1) korišćenje mobilnog telefona, laptopa, časopisa, knjiga u vrijeme održavanja 

sjednice Skupštine opštine i njenih radnih tijela, 

 2) neprimjereno i neuredno odijevanje za vrijeme trajanja sjednice Skupštine opštine i 

njenih radnih tijela, 

 3) prekidanje govornika na način da se remeti red na sjednici, 

 4) hodanje po sali za vrijeme trajanja sjednice Skupštine i njenih radnih tijela i  

 5) međusobni razgovori kojim se ometa tok sjednice. 

 (2) Mjera umanjenja odborničkog dodatka se izriče za nepoštivanje odredbi Etičkog 

kodeksa koje se odnose na: 

 1) neopravdano napuštanje sjednice Skupštine opštine i sjednice njenih radnih tijela, 

 2) korišćenje riječi i izraza kojima se vrijeđa i omalovažava drugi, narušava ugled 

Skupštine opštine, te podstiče mržnja i nasilje, 

 3) zahtijevanje od zaposlenih u Opštinskoj upravi bilo kakvih radnji koji bi sebi ili 

drugima omogućili kakvu protivpravnu korist ili u svrhu političkih ciljeva, 

 4) korišćenje riječi ili izraza kojima se vrijeđaju ili omalovažavaju zaposleni u 

Opštinskoj upravi i njihov rad, 

 5) primanje bilo kakve naknade, osim odborničkog dodatka i naknada utvrđenih 

odlukom Skupštine opštine, 

 6) primanje poklona ili davanje poklona za sebe ili za druga lica, čime se može uticati 

na donošenje odluke Skupštine opštine, 

 7) nepridržavanje odredbi o sukobu interesa ili nespojivosti funkcija, 

 8) davanje medijima povjerljivih informacija, 

 9) davanje informacija koje se tiču privatnog života odbornika ili drugih lica, 

 10) udaljavanje sa sjednice zbog povrede reda na sjednici Skupštine, i  

 11) nakon izricanja tri puta mjere usmena opomena. 
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Član 15. 

 

 (1) Odbor za praćenje primjene Etičkog kodeksa (u daljem tekstu: Odbor) nadležan je 

za praćenje i analiziranje primjene Etičkog kodeksa. 

 (2) Odbor postupa po pojedinačnim prijedlozima za utvrđivanje postojanja 

nepoštivanja odredbi Etičkog kodeksa i ovlašćen je da sprovede postupak ispitivanja 

osnovanosti prijave, da sprovede dokazni postupak i da nakon toga utvrdi da li postoji neka od 

povreda Etičkog kodeksa. 

 

Član 16.  

 

 (1) Prijavu za povredu Etičkog kodeksa može da podnese predsjednik Skupštine, 

Kolegijum Skupštine, svaki odbornik i građani. 

 (2) U prijavi se navodi koja odredba Etičkog kodeksa nije poštovana, na koji način je 

učinjena uz navođenje dokaza. 

 (3) Ako Odbor nakon razmatranja prijave zaključi da nije bilo povrede neke od 

odredaba ovog Etičkog kodeksa, o tome će obavijestiti podnosioca prijave. 

 (4) Ako Odbor zaključi da je odbornik povrijedio neku od odredaba ovog Etičkog 

kodeksa, Skupštini opštine podnijeće detaljan izvještaj sa prijedlogom za izricanje mjere. 

 (5) Mjeru usmene opomene izriče predsjednik Skupštine opštine, a mjeru umanjenja 

odborničkog dodatka nakon sprovedenog postupka i na prijedlog Odbora za praćenje primjene 

Etičkog kodeksa, izriče Skupština opštine svojom odlukom koju donosi većinom glasova 

odbornika. 

 

 

VI  ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 17. 

 

 Stupanjem na snagu ovog Etičkog kodeksa prestaje da važi Kodeks ponašanja 

odbornika u Skupštini opštine Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa“, broj: 14/06) 

Član 18. 

 

 Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom 

glasniku opštine Derventa“. 

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA 

 

 

Broj: 01-022-198/17                                                                   PREDSJEDNIK                                

Datum: 20. jula 2017. godine                                                SKUPŠTINE OPŠTINE 

 

                                                                                                    Marijan Kljajić,s.r. 
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