
 На основу члана 39 Статута општине Беране (’’Службени лист ЦГ’’-Општински 
прописи бр. 42/18) и члана 13. Одлуке о Етичкој комисији за изабране 
представнике и функционере (’’Службени лист ЦГ’’-Општински прописи бр. 
40/10), Скупштина општине Беране на предлог Одбора за избор и именовање, на 
сједници одржаној 27. новембра 2019. године, донијела је  
 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О  ИЗБОРУ  ЕТИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗАБРАНЕ ПРЕДСТАВНИКЕ И 
ФУНКЦИОНЕРЕ  

 
Члан 1.  

У Етичку комисију за изабране представнике и функционере  б и р а ј у   се: 
 

1. Милена Грубовић, за предсједницу  
2. Ирена Зечевић, за члана 
3. Радоје Лекић, за члана  
4. Сеад Јашаровић, за члана 
5. Словенка Ивановић, за члана 

 
Члан 2 

Предсједник и чланови Етичке комисије за изабране представнике и функционере 
бирају  се на мандатни период од 4 /четири/ године. 
 
 

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ 
 
 

 
Број: 02-030-571            Предсједник Скупштине, 
Беране, 28. 11. 2019. године           Новица Обрадовић 
 
 
 
  

 
 



 
 

О б р а з л о ж е њ е  
Чланом 39 Статута општине Беране, прописано је да у вршењу послова из своје 
надлежности Скупштина доноси Статут  општине, пословник, одлуке, рјешења, закључке, 
повеље, препоруке, планове, програме и друге акте. 
Чланом 13 Одлуке о Етичкој комисији за изабране представнике и функционере је 
прописано да предсједника и чланове Етичке комисије бира Скупштина, на предлог 
надлежног радног тијела Скупштине – Одбора за избор и именовања. 
 
 
Разлози за доношење 
 
Након истека мандата члановима Етичке комисије за изабране представнике и 
функционере,  изабраних у априлу 2015. године,  Одбор за избор и именовања је на 
сједници одржаној 9. 9. 2019. године, покренуо поступак избора чланова етичке комисије, 
на начин што је утврдио текст Јавног позива бр. 02-030-415 од 10.9.2019. године, који је 
11. 9. 2019. године објављен у дневном листу Дан, на сајту општине и емитован путем ЛЈЕ 
„Радио Беране“ у периоду од 11.9-10.10.2019. године. Након истека рока за достављање 
предлога, Одбор је на сједници одржаној 22.10.2019. године, утврдио предлог кандидата за 
чланове Етичке комисије за изабране представнике и функционере и упутио Скупштини 
на усвајање. 

 
 
 
 
 


