
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 14. Одлуке о Етичкој комисији за локалне службенике и 
намјештенике (’’Сл. лист ЦГ’’-Општински прописи бр. 40/10) Скупштина 
општине Беране на предлог Одбора за избор и именовање, на сједници 
одржаној 20. и 21. 10. 2015. године, донијела је  
 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О  ИЗБОРУ  ЕТИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЛОКАЛНЕ СЛУЖБЕНИКЕ И 

НАМЈЕШТЕНИКЕ 
 
 

Члан 1. 
 
У Етичку комисију за локалне службенике и намјештенике  б и р а ј у   се: 
 

1. Снежана Марсенић, за предсједницу 

2. Славиша  Бабовић, за члана 

3. Татјана Јованчевић, за члана 

4. Бојана Давидовић, за члана и 

5. Момир Бабић, за члана 

 

Члан 2 

Предсједник и чланови Етичке комисије за локалне службенике и 
намјештенике  бирају  се на мандатни период од 4 /четири/ године. 
 
 

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ 
 
 
 
Број: 02-030-608          ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Беране, 22.10.2015. године         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 Одлуке о Етичкој комисији за локалне службенике и 
намјештенике  прописан је састав Етичке комисије, чланом 10 услови за 
избор за члана Етичке комисије, а чланом 14 исте одлуке надлежност за 
избор којим је прописано да Одбор за избор и именовања утврђује 
предлог кандидата избор предсједника и чланова Етичке комисије. 
 
 
Разлози за доношење 
 
Одбор за избор и именовања је у складу са чланом 15 Одлуке о Етичкој 
комисији за локалне службенике и намјештенике, на сједници одржаној 
24. 07. 2015. године, покренуо поступак избора чланова Етичке комисије 
за локалне службенике и намјештенике из разлога што је Етичкој комисији 
за локалне службенике и намјештенике, именованој 10. Јуна 2011. 
године,  истекао мандат. Одбор је у складу са одлуком упутио Јавни 
позив који је трајао од 27.07.2015. до 26.08.2015. године. Након истека 
рока предлагања кандидата Одбор је на сједници одржаној 04. 09.2015. 
године, увидом у приложену документацију констатовао да сходно члану  
19 Одлуке није предложен потребан број кандидата те је упутио поновни 
Јавни позив за предлагање кандидата, који је трајао од 08.09.2015. до 
07.10.2015. године. 
 
Након спроведеног поступака поновног јавног оглашавања, Одбор за 
избор и именовања, на сједници одржаној 17. 10. 2015. године, утврдио је 
потпуну листу кандидата и исту у прописаном року доставио Скупштини.  
 
Предсједник Одбора за избор и именовања је поднио Извјештај 
Скупштини на сједници одржаној 20. и 21. Октобра и предложио листу 
кандидата за именовање. 
 
С обзиром да је испоштована процедура прописана Одлуком о Етичкој 
комисији за локалне службенике и намјештенике Одбор предлаже  
Скупштини да донесе Одлуку о именовању Етичке комисије за локалне 
службенике и намјештенике. 
  
 
  


