
На основу члана 33. Статута општине Беране (’’Сл. лист РЦГ’’-
општински прописи бр. 21/04 и 34/06 и ’’Сл. лист ЦГ’’-Општински 
прописи бр. 6/11) и члана 7. 10. и 13. Одлуке о Етичкој комисији за 
изабране представнике и функционере (’’Сл. лист ЦГ’’-Општински 
прописи бр. 40/10) Скупштина општине Беране на предлог Одбора за 
избор и именовање, на сједници одржаној 19. 07. и 10. и 11. 08. 2016. 
године, донијела је  
 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О  ИЗБОРУ ПРЕДСЈЕДНИКА ЕТИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИЗАБРАНЕ ПРЕДСТАВНИКЕ И ФУНКЦИОНЕРЕ  
 

Члан 1.  
За предсједника Етичке комисије за изабране представнике и 
функционере  б и р а    се  Александар Шћекић, дипломирани 
правник. 
 
 

Члан 2 
Мандат  предсједнику  Етичке комисије  из  члана 1  траје до истека 
мандата Етичкој комисији. 
 
 

Члан 3 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ’’Службеном листу 
ЦГ’’ – Општински прописи. 
 
 
 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ 
 
 
 
Број: 02-030-452      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Беране, 12. 08. 2016. год.                     Горан Киковић 
 
 
 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
Правни основ  
 Чланом 33 Статута општине Беране је прописано да Скупштина из своје 
надлежности доноси одлуке и друге акте.  
 
Чланом 7. 10. и 13. Одлуке о Етичкој комисији за изабране представнике и 
функционере прописан је број чланова Етичке комисије, услови за избор 
чланова Етичке комисије као и надлежност Одбора за избор и именовање за 
утврђивање предлога кандидата за предсједника и чланове Етичке комисије. 
 
 
Разлози за доношење 
 Чланом 13. Одлуке о Етичкој комисији за изабране представнике и функционере 
је прописано да предсједника и чланове комисије бира Скупштина на предлог 
Одбора за избор и именивања. 
Светислав Стијовић, бивши предсједник комисије је 12. 02. 2016. године,  
поднио оставку на чланство у Етичкој комисији.  Чланом 19 одлуке је 
прописано да члану Етичке комисије мандат престаје истеком времена на које је 
изабран, као и прије истека времена на које је изабран у случају: оставке, 
разрешења и наступања околности услед којих није у могућности да врши права 
и дужности члана. 
Како је Светиславу Стијовић престао мандат због подношења оставке, Одбор је 
у складу са Чланом 23. Одлуке о Етичкој комисији за изабране представнике и 
функционере, објавио јавни позив за предлагање кандидата за члана Етичке 
комисије у дневном листу Дан, на сајту општине Беране и преко Локалног 
јавног емитера Радио Берана.  Након истека прописаног рока од 30 дана за 
предлагање кандидата, Одбор је на сједници оржаној 06.05.2016. године, 
разматрао приспјели предлог ЈУ ''Центра за културу''. Овлашћени предлагач уз 
предлог је доставио сву потребну документацију: доказ о пребивалишту, Изјаву 
кандидата да прихвата кандидатуру и изјаву кандидата за испуњава услове за 
члана Етичке комисије. 
Увидом у достављену документацију, констатовано је да је овлашћени 
предлагач ЈУ „Центар за културу“ предложио да се за члана Етичке комисије за 
изабране представнике и функционере изабере Александар Шћекић, 
дипломирани правник, који испуњава све  услове предвиђене Огласом и 
Одлуком о Етичкој комисији.  
Александар Шћекић је рођен 21.08.1981. године у Беранама. Дипломирао је на 
Правном факултету у Крагујевцу. Пиправнички стаж је одрадио у адвокатској 
канцеларији. Радио je и на пословима секретара у војној фабрици „Полиекс“. 
Посједује радно искуство у области правне струке и у области менаџмента и 
комерцијале.  
С обзиром  да је оставком Светислава Стијовића остало упражњено мјесто 
предсједника Етичке комисије, и да предложени кандидат посједује високе 
етичке вриједности и ужива углед и поштовање у својој средини, Одбор за 
избор и именовање једногласно предлаже Скупштини да за предсјдника Етичке 
комисије за изабране представнике и функционере изабере Александра 
Шћекића, дипломираног правника. 
 
 
 


