
На основу члана 33 и 37 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 25 
Етичког кодекса  локалних службеника и намјештеника (’’Сл. Лист ЦГ’’ - Општински 
прописи бр. 41/09), Скупштина општине Беране, на сједници одржаној дана, 25. 06. 
2015. године, донијела је              

 

 

О Д Л У К У 

о измјенама  Одлуке о Етичкој комисији за локалне службенике и намјештенике 

 

Члан 1. 

У Одлуци о Етичкој комисији за локалне службенике и намјештенике (’’Сл. Лист ЦГ’’ – 
општински прописи бр. 40/10) члан 9 мијења се и гласи:  

’’стручне и административно техничке послове за Етичку комисију обавља 
Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности’’.  

 

Члан 2. 

У члану 39 став 3, ријечи: ''Службе Скупштине’’ замјењују се ријечима: ''Секретаријата 
за општу управу и друштвене дјелатности’’. 

 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ’’Службеном листу ЦГ’’ – 
Општински прописи. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 

 

Број: 02-030-382      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Беране, 26. 06. 2015. године,     Горан Киковић 
 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 
Правни основ 
 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 33 и 37 Статута општине 
Беране и члану 25 Етичког кодекса локалних службеника и намјештеника. 
 
Чланом 33 Статута прописано је да Скупштина доноси прописе и друге опште акте, а 
чланом 37 Скупштина у вршењу послова из свог дјелокруга доноси одлуке, рјешења, 
закључке и друге акте.  
 
Чланом 25 Етичког кодекса локалних службеника и намјештеника у општини Беране, 
прописано је да се одлуком Скупштине о оснивању Етичке комисије, ближе утврђују 
права, дужности, састав, начин рада, извјештавање и друга питања од значаја за њен 
рад и за примјену Етичког кодекса. 
 
Разлози за доношење  
 
Предложене измјене односе се на обављање стручних, административно-техничких 
послова за потребе Етичке комисије које су, досадашњом одлуком биле повјерене, 
Служби Скупштине, а предложеним измјенама прописано је да ове послове обавља 
Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности. 
 
Имајући у виду да се персонални досијеи запослених локалних службеника и 
намјештеника налазе у Секретаријату за општу управу и друтшвене дјелатности 
сматрамо да ће се самим тим омогућити  ефикаснији рад Етичке комисије као и 
заштита података из персоналног досијеа запослених у локалној самоуправи.  
 
Из свега изложеног предлажемо да се одлука усвоји као у тексту предлога. 
 
 
 
 

Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности 


