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ЕТИЧКИ КОДЕКС локалних службеника/ца и 
намјештеника/ца 

 

• Циљ Кодекса 

• Обавезе запосленог/е 

• Однос запосленог/не према информацијама 

• Пријављивање злоупотреба и корупције 

• Сукоб интереса 

• Неспојиви интереси 

• Политичка или јавна активност 

• Реакција на противправне понуде 

• Поклони 

• Коришћење средстава и начин обављања послова 

• Злоупотреба службеног положаја 

• Посебна улога руководиоца/тељке 

• Напуштање службе 

• Притужба 

• Образац притужбе 

• Адреса етичке комисије 

• Повреда Етичког кодекса 

• Етичка комисија 

• Одлука о избору Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике 

• Актуелни састав Етичке комисије 

• Упознавање запослених 

• Изјава о прихватању кодекса 



Циљ Кодекса 

•  да утврди стандарде у понашању 

•  да упозна грађане 

• да допринесе изградњи повјерења грађана/ки  у  локалну власт 

и јавне службе 

• да подржи запослене у поштовању  утврђених стандарда 



 

Обавезе запосленог/е (1 ) 

 
• послове обавља у складу са законом и политички 

неутрално 

 

•  да својим понашањем не наруши углед службе у 
којој је запослен 

 

•  да се с поштовањем односи према 
носиоцима локалне власти 

•  у обављању својих послова поступа 
искључиво у јавном интересу 

• поступа коректно, нарочито према 
неукој странци 
 

• треба да буде прикладно одјевен/а 
  



Обавезе запосленог/е ( 2 ) 

• неће правити разлику према лицу или групи лица због 
њихових својстава као што су раса, боја, пол, национална 
припадност, друштвени положај и поријекло, вјероисповијест, 
имовно стање,култура, језик, старост, инвалидитет и сл. 

 

• Своја дискрециона овлаштења примјењује непристрасно 
 

• не смије да дозволи да лични интерес дође на било који начин  

       у сукоб са послом који обавља        

    да избјегне такав сукоб интереса 
 

    не смије свој положај користити за остваривање личног интереса 

 

 



Однос запосленог/не према информацијама 

    • треба да обезбједи приступ информацијама, у складу са  

       законом   

  
• може да саопшти само оне информације за чије је 

саопштавање овлашћен 

•  неће ускратити право на информације које треба да 
буду објављене 

•  обавезан је да чува податке о личности до којих  дође 
у току обављања посла 

 
 

 

 

 

 

 



 

Пријављивање злоупотреба  и корупције 
 
 

 Запослени који оправдано вјерује 
да је настала, пријавиће исту 
 

 
 На исти начин ће поступити и за – 

послени који сматра да се на њега 
врши притисак да поступи супротно  
закону 
 
 

 Запослени који у основаном увјерењу 
пријави наведени случај не смије 
због тога трпјети било какве штетне 
посљедице 
 
 

 

 

 

 



 

 

Сукоб интереса 

•  настаје у ситуацији када запослени има одређени 
приватни интерес 

•  приватни интерес запосленог обухвата корист коју могу 
имати он, његова породица, блиски рођаци, пријатељи, лица 
или организације са којима има или је имао пословне или 
политичке везе 
 

•  кад се то од њега затражи, запослени је дужан да пружи 
информације потребне за процјену постојања сукоба интереса 

 

 
 

• Изјава о постојању сукоба интереса сматраће се 
повјерљивом, осим ако законом није другачије предвиђено 



 

 

 

                 Неспојиви интереси 

•  Запослени не смије да обавља било какву активност која је 

неспојива са послом који обавља 

 У случајевима сумње, запослени је дужан да затражи 

мишљење претпостављаног 

 

 Запослени ће на захтјев претпоставњеног дати образложну 

изјаву о активностима или функцијама које би могле да 

утичу на обављање  његових  дужности 



 

Политичка или јавна активност 

 Запослени ће водити рачуна о томе да његова политичка 

активност не утиче на способност да своје дужности обавља 

непристрасно 

 У обављању својих послова, запослени се неће руководити 

својим политичким увјерењима, нити слиједити     

инструкције друге природе 

 
 

 

 



 

 

Реакција на противправне понуде 

 

Уколико се запосленом понуди поклон или нека друга корист у 
вези са обављањем дужности, запослени ће: 

•  одмах одбити понуду 

• пријавити особу која је понуду учинила 

• уколико поклон не може да буде враћен пошиљаоцу, исти 
предати надлежном органу уз службену забиљешку 

• објективно рјешавати у предмету у вези са којим је учињена 
понуда поклона 
 



 

Поклони
 

 

 

 

 

 

• Запослени неће тражити, 

нити примати, односно 

дозволити другом лицу да у 

његово име или за његову 

корист прими, нити даје 

поклон, пружа неку услугу, 

гостопримство или било какву 

другу врсту користи за себе или 

за друга лица, у вези са 

обављањем својих послова и 

задатака

 



 

Коришћење средстава и начин обављања 
послова 

•  Запослени ће се уздржавати од било каквих финансијских или 

других злоупотреба 

•  Запослени ће се старати о средствима која су му повјерена у 

обављању послова и задатака, користити их намјенски, а послове 

обављати у складу са принципима ефикасности, ефективности, 

рационалности и економичности 

 

• Повјерена средства, запослени ни у ком случају неће користити  у 

приватне сврхе, нити другима омогућити да то чине 

 

 

 



 

 

 

 
Злоупотреба службеног положаја 

 
 

 

 

• Запослени неће у обављању својих послова и задатака никоме 

понудити, нити омогућити било какву предност, осим ако је за то 

овлашћен законом 

 
• Запослени неће користити свој службени положај  да би утицао  на 

 било које физичко или правно лице, укључујући и друге 

 запослене, ради прибављања било какве користи за себе или  

другог 
 
 
 



 

 
 

Посебна улога руководиоца/ тељке 
 

 

•  стараће се да запослени обављају своје дужности савјесно 

одговорно  и у складу са прописима 

• треба да предузме све потребне мјере како би спријечио корупцију  

у органу односно служби којом руководи 

•  ове мјере  обухватају доношење и спровођење правила  и 

упустава, пружање одговарајуће обуке и пружање личног 

примјера понашањем које карактерише исправан моралан став и 

лични интегритет 

 

 



 

 

 

Напуштање службе 
 
 

• запослени неће користити свој положај како би себи обезбиједио 
друго запослење 
 

•  Запослени неће дозволити да га изгледи за ново запослење 
доведу у стварни или потенцијални сукоб интереса 

•  Ако је то прописано, запослени по престанку запослења, до 
истека одговарајућег временског периода, неће радити за рачун 
било ког физичког или правног лица у вези са предметом на 
коме је радио током свог запослења 

• Запослени, након престанка радног односа неће користити или 
преносити повјерљиве информације до којих је дошао док је 
обављао послове и задатке, осим ако је за то овлашћен, у складу 
са прописима 
 



 

 

 

 

Притужба 

•  Свако може да поднесе притужбу због повреде одредаба овог 

кодекса учињене од стране запосленог 

•  Притужба у писаној  форми подноси се Етичкој комисији 

•  Подносилац притужбе се обавјештава о исходу поступка по 

притужби



 

 

Образац притужбе 

ОвЧА/АС ПРИТУЖБЕ 

иВјwц л»пд>игс>*1Ј ијдуи ?р*рцq кл 1(фр ) 

П«фе*М*4лрф| 

ЕТИЧКОЈ КОМИСИЈИ ЗА ИО КАЛ НЕ СЛУЖБЕНИКЕ И УОЈА-ЕСТЕНИКЕ ПРЕДМЕТ: 

ПРИТУЖБА 
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фтцф» м чваго му >в^ј чЈврими рпмв.| од риx ВиСв*ј И 

рw^цинти 

»вГ^ 3у по^^р» цд«!« лиWф wфтöи. п*лае »фрxцб« »сМм М« И w^фц-ц 9>*гм« МШ Опвлш И роне 
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 Орр# л 
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Адреса Етичке комисије 

 

Етичка комисија за локалне службенике и 

намјештенике 

Секретаријат за општу управу и друштвене 

дјелатности 

Општина Беране- IV Црногорске бр.1-84300 Беране 

тел/фаx: 382 (51) 231  - 973 

 

е-маил: екzsn@berane.co.me 
 

mailto::%20екzsn@berane.co.me


 

 

 
 
 

Повреда Етичког кодекса 
 

Запослени је дисциплински одговоран за повреду стандарда и 

правила Етичког кодекса у складу са законом и другим 

прописима 

 

 



Етичка комисија 

 

•  Оснива се ради 

праћења примјене 

Етичког кодекса 

• Одлуком Скупштине         

о оснивању Етичке 

комисије ближе се 

утврђују права и 

дужности, састав, начин 

рада, извјештавање и 

друга питања од значаја 

за рад 

 



 

 

 

Одлука о избору Етичке комисије за локалне 
службенике и намјештенике 

 
1887. 
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. л0. 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 22.12.2016. 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 Бабовићза члана 
3.  Татјана Јованчевић, за члана 
4.  Бојана Давидовић, за члана и 
5.  Радомир Ралевић, за члана 

Члан 2 

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

ЧланЗ 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ’’Службени лист ЦГ’’ - 
Општински прописи“. 

Број: 02-030-605  

Беране, 23.12.2016. године 

Скупштина Општине Беране 
Предсједник Скупштине  

Горан Киковић.с.р 
 



 

 

 

Актуелни састав Етичке комисије 
 
 

• предсједник 

        Марсенић Снежана, представник из реда запослених у 

        органима локалне управе 

•  чланови 

•  Бабовић Славиша, представник из реда запослених у   

јавним службама (јавним предузећима, јавним 

установама и организацијама чији је оснивач општина) 

•  Јованчевић Татјана, представник из реда запослених у 

локалним медијима 
•  Давидовић Бојана, представник невладиних организација 

•  Ралевић Радомир, представник из реда грађана



 

 

Упознавање запослених 

 

•  Запослени ће се на одговарајући начин упознати са овим 

кодексом и дати писану изјаву да је спреман да се руководи 

његовим одредбама 

•  Изјава се потписује у два примјерка од којих се један 

примјерак улаже у персонални досије а други примјерак се 

доставља Етичкој комисији 

 

 

 

 

 



 

Изјава локалног службеника или 
намјештеника 

Општина ____________  

Бр. _________________  

Мјесто и датум ________  

ИЗЈАВА ЗАПОСЛЕНОГ О ПРИХВАТАЊУ И ПРИДРЖАВАЊУ ОДРЕДБАМА 

ЕТИЧКОГ КОДЕКСА 

Ја, .................................................................................  
(име и презиме) (адреса) 

запослени на пословима 

......................................................................................................................................... 
(назив органа, јавне службе односно организације) 

упознат сам са одредбама Етичког кодекса локалних службеника и 
намјештеника, и обавезујем се да ћу се у вршењу права и дужности по основу 
службе коју обављам и у приватум животу придржавати одредбама Етичког 
кодекса.



 

 

Етичка комисија за локалне 
службенике и намјештенике 

 
 

Основне одредбе  

Састав Етичке комисије  

Мандат 

Надлежност за избор  

Поступак избора  

Престанак мандата  

Начин рада Етичке комисије 

Права и дужности Етичке 

комисије  

Евиденција о запосленима 

Едукација о примјени Етичког 

кодекса 

Упознавање јавности о раду Етичке 
комисије и примјени Етичког кодекса  
Прикупљање обавјештења и података           
од запослених 
Поступање по притужби 

Поступање по анонимној притужби 

Поступање по сопственој иницијативи 

Мишљења Етичке комисије 
Прикупљање података од органа и 
организација 

Сарадња са етичким комисијама 

Накнада за рад и накнада трошкова    

чланова Етичке комисије

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основне одредбе 

 утврђује се састав, мандат, поступак избора чланова, начин рада, 
права и дужности, извјештавање ... 

 Прати примјену Етичког кодекса, поступа по притужбама и 
иницијативама, доноси одлуке, даје мишљења, информише 
Скупштину и јавност 

 Самостална је, независна у раду и за свој рад одговара Скупштини 

 Средства за рад Етичке комисије обезбјеђују се у Буџету Општине 

 Рад Етичке комисије је јаван 

 Етичка комисија подноси Скупштини годишњи извештај о раду, д о краја 
децембра за текућу годину 



 

 

Састав Етичке комисије 
  
 

•      предсједник и 4 члана 

• Стручне и административне послове обавља Секретаријат за општу управу и   
друштвене дјелатности 

•  За чланове Етичке комисије бира се по 1 представник из: 
 

1.  реда грађана, 
2.  запослених у органима локалне управе, 
3.  запослених у јавним службама, 
4.  запослених у локалним медијима, 
5.  невладиних организација. 

 

 

• За члана Етичке комисије може бити изабрано лице које: 
 
 
 

 

 

1. посједује високе етичке вриједности и ужива углед и поштовање у својој средини  

 

 2.     има пребивалиште на територији Општине 
 

   



 

Мандат 

•  4 године 

•  За члана Етичке комисије лице може бити   
изабран највише два пута узастопно 

 

Маx 4 x 2 



 

Надлежност за избор 

Предсједника и чланове Етичке комисије бира Скупштина, 

на предлог надлежног радног тијела Скупштине - Одбора за 

избор и именовања 

 

 



 

Поступак избора 

•  Поступак избора покреће се јавним позивом 

•  Право предлагања кандидата имају: грађани; запослени у 
органима локалне ураве,запослени у јавним службама, 
локалним медијима и НВО које имају сједиште на подручју 
Општине 

•  Овлашћени предлагач доставља податке о кандидату са 
образложењем 

•  Радно тијело, у року од 15 дана утврђује предлог кандидата 

•  Радно тијело је дужно да потпуну листу кандидата у року од 15 дана 
достави Скупштини 



 

Престанак мандата 

•  истеком времена на које је изабран 

•  у случају оставке, разрјешења, достављања нетачних података 

•  поступак за разрјешење покреће радно тијело, а Скупштина доноси одлуку 

•  у случају престанка мандата члана прије истека времена на које је изабран, 

радно тијело је дужно да у року од 15 дана од дана престанка мандата, објави 

јавни позив за предлагање кандидата за члана Етичке комисије 

•  Мандат новоизабраног члана Етичке комисије траје до истека мандата 
      члановима Етичке комисије



Начин  рада  Етичке комисије 

 

•  ради у сједницама 

•  састаје се најмање једанпут у 
два мјесеца 

•  одлуке и друге акте из своје 
надлежности доноси већином 
гласова укупног броја чланова 

•  начин рада и одлучивање 
уређују се Пословником о 
раду 

 



Права и дужности Етичке комисије  
 

 

• успоставља и води евиденцију о запосленима 
•  предузима активности на упознавању запослених са одредбама 
Етичког кодекса и потписивању Изјаве о прихватању и придржавању 
одредбама истог 

• поступа по притужбама и иницијативама 

• промовише примјену Етичког кодекса 

• спроводи едукацију по питању примјене Етичког кодекса 
• предузима активности које се односе на унапређење примјене Етичког   
кодекса 
• информише Скупштину и јавност о примјени одредаба Етичког кодекса 
• остварује сарадњу са институцијама које раде у сродним дјелатностима 
•  органи локалне самоуправе, органи локалне у праве и јавне службе дужни 
су да сарађују са Етичком комисијом



 

Евиденција о запосленима 

•  садржи податке о запосленима на које се односи Етички кодекс 

•  Ближи садржај евиденције утврђује Етичка комисија 

• Евиденција се сачињава на основу података од подносилаца 
иницијатива, органа локалне управе као и од самих запослених 

•  Органи су дужни да о свакој промјени података који се уписују у 
евиденцију обавијесте Етичку комисију у року од 15 дана од дана 
настанка промјене 

•  Непоштовање обавезе сматра се повредом Етичког кодекса



Едукација о примјени 
Етичког кодекса 
 

 

• Етичка комисија организује 

или учествује на семнарима, 

стручним скуповима и 

расправама који се односе на 

примјену Етичког кодекса и 

стандарда понашања 

запослених
 



   

 

Упознавање јавности о раду Етичке комисије и 
примјени Етичког кодекса 

•  путем конференција за штампу, округлих столова, контакт 

емисија, интернет презентације... 

Етички кодекс објављује се: 

•  на интернет презентацији Општине 

•  на видним мјестима у згради Општине 

•  просторијама органа локалне управе и јавних служби 

•  просторијама МЗ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прикупљање обавјештења и података од 

запослених 

 
 Запослени је дужан да Етичкој комисији на њен захтјев 

достави обавјештења и податке потребне за одлучивање 
и примјену Етичког кодекса 

  
Запослени може да ускрати пружање података Етичкој 
комисији, у случају ако давање таквих података 
представља залажење у његову приватност или 
приватност трећих лица уз образложење 
 

 Етичка комисија дужна је да води рачуна да се 
неоправдано не наруши право на приватност 

 Уколико запослени изричито или прећутно одбије да 
сарађује са Етичком комисијом, она о томе обавјештава 
орган локалне управе 

 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

Поступање по притужби 

 Етичка комисија је дужна да размотри све приспјеле притужбе 

  Подносилац може повући притужбу све до одлучивања Етичке 
комисије по истој 

 Етичка комисија, када утврди да је притужба основана, испитује 
наводе притужбе  

 након што утврди чињенице и околности, доноси одлуку о томе 
да ли је дошло до повреде одредаба Етичког кодекса 

  препоручиће надлежном органу у кој ем запослени ради да 
предузме мјере из своје надлежности  

 одлуку доставља запосленом, служби у којој запослени ради, као 
и органу локалне управе за управљање и развој кадрова, 

  може одлучити и да јавно објави одлуку о утврђеној повреди и 
одредити начин јавног објављивања



Поступање по анонимној  
притужби 

 

• Етичка комисија је 

дужна да поступи по 

анонимној притужби, 

када наводи из притужбе 

заједно са другим 

расположивим 

чињеницама и доказима, 

пружају довољно разлога 

за вођење даљег поступка

 



     Поступање по сопственој иницијативи 

 

• Етичка комисија може 
по сопственој 
иницијативи да 

покрене поступак за 

утврђивање да ли је 

запослени прекршио 

одредбе Етичког кодекса, 

при чему се сходно 

примењују одредбе о 

разматрању притужби
 



Мишљења  Етичке  комсије 

 

•  Етичка комисија је дужна да у року од 7 дана, од дана када то 

запослени затражи, даје мишљење о томе да ли је нека радња 

коју намјерава да предузме у складу са одредбама Етичког 

кодекса 

•  Мишљење Етичке комисије не спречава покретање поступка за 

утврђивање одговорности запосленог 

•  Етичка комисија уноси податке о датим мишљењима са 

описом ситуације и чињеница од значаја за давање 

мишљења у евиденцију 



 

Прикупљање података од органа и 
организација 

 Етичка комисија има право да тражи и добије све 
информације од значаја за вршење својих задатака 

 Етичка комисија има право да и од других органа прикупља 
податке потребе за вршење својих задатака 

 Уколико органи и организације изричито или 
прећутно одбију да пруже тражене информације, 
Етичка комисија о томе обавјештава Скупштину и 
јавниост  

 Скупштина, на захтјев Етичке комисије, предузима мјере из 
своје надлежности ради обезбјеђивања потребних 
информација



Сарадња са Етичким комисијама 

 

• Етичка комисија сарађује 

са другим етичким 

комисијама, размјењује 

податке и информације 

потребне за поступање по 

притужбама и 

иницијативама, 

као и мишљења и 

објашњења о примјени 

одредаба Етичког кодекса

 



 

Накнада за рад и накнада трошкова чланова 
Етичке комисије 

•  Чланови Етичке комисије имају 

право на накнаду за рад и накнаду 

трошкова у вези са радом у Етичкој 

комисији 

•  Висину накнада утврђује Скупштина, 

посебном одлуком

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


