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        Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК   

                                                                                                                                     

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' 

број: 97/16) и члана 37. Статута Општине Хан Пијесак ('''Службени гласник 

општине Хан Пијесак, број: 10/17), Скупштина општине Хан Пијесак, на сједници 

одржаној 11.12.2017. године, донијела је  

 

ЕТИЧКИ КОДЕКС ПОНАШАЊА 

ИЗАБРАНИХ ПРЕДСТАВНИКА ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК 

 

I- УВОД 

            Етичким кодексом понашања изабраних представника општине Хан Пијесак 

(у даљем тексту: Кодекс) утврђују се етички принципи и стандарди понашања за 

све изабране представнике, а у циљу оправдања и јачања повјерења јавности, те 

личног и политичког интегритета и ауторитета локалне власти и снажења повјерења 

грађана у институције и дужности од општег интереса. 

Кодекс понашања се односи на одборнике Скупштине општине  Хан 

Пијесак, начелника општине и замјеника начелника општине (у даљем тексту: 

Изабрани представници), којима је мандат представничке и извршне власти  

повјерен непосредним или посредним избором. 

Принципи понашања установљени овим Кодексом ће се примјењивати и у 

изборној кампањи. 

 

II-ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПОНАШАЊА 

Изабрани представници су обавезни своје дужности обављати у складу са 

Уставом, законом, Статутом општине,  овим Кодексом и другим прописима, 

занемарујући политичку наклоност. 

Изабрани представници ће обављати повјерену функцију и дужност савјесно 

и одговорно, а у складу са  интересима  свих грађана општине Хан Пијесак, уз 

наглашену отвореност и спремност да одговарају за своје одлуке, дјеловања и 

понашања. 

У обављању својих дужности, изабрани представници ће уважавати права и 

овлаштења других изабраних представници, суздржавајући се од подстицања или 

помагања у извршавању повјерених функција ради довођења у привилегован 

положај себе или других изабраних представника. 

 

 III-ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ 

 Усвајањем овог кодекса, изабрани представници преузимају обавезу да ће се 

у обављању својих дужности придржавати принципа: 

- приоритета закона и општег интереса,  

- итегритета и  несебичности,  

- забране мита и корипције, 

- честитости и одговорности,  

- избјегавања сукоба интереса,  

- отворености и јавности,  

- законитог управљања ресурсима,  

- обавезе професионалног усавршавања,  

- узајамног поштовања и уважавања,  

- поштовања изборне кампање. 

 3.1. Приоритет закона и општег интереса 
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 У свом цјелокупном дјеловању изабрани представници увијек ће поштовати 

приоритет закона и општег интереса и своје активности ће усмјерити и дјеловати у 

остваривању јавног интереса.  

 У свом дјеловању изабрани представници ће своје одлуке и акције 

подешавати искључиво у оквиру прописа и по процедурама које су предвиђене 

прописима. 

 Ниједну своју одлуку неће донијети нити ће гласати, нити ће прећутати да 

јавно изнесу свој став уколико им је познато да одређени акт који треба да се донесе  

није у складу са прописима или да није поштована процедура његовог доношења. 

 3.2. Интегритет и несебичност 

 У свом дјеловању изабрани представници ће, према свом знању  и 

способностима, самостално и одговорно доносити одлуке у најбољем интересу свих 

грађана општине, не прузимајући финансијске или друге обавезе према 

појединцима и организацијама, које би заузврат тражиле да врше утицај на њих  у 

обављању јавних функција. 

Поштујући правило да мандат припада изабраном представнику а не 

политичкој странци са чије листе је изабран, изабрани представник ће поступати у 

складу са општим интересом, који искључује рад за финансијску добит или било 

коју другу директну или индиректну корист за себе или  лица из свог приватног 

окружења. 

3.3. Забрана мита и корупције 

Изабрани представници ни у ком случају неће у обављању својих дужности 

примати, давати или обећавати неку накнаду или награду или какву другу корист,  

суздржавајући  се од било каквог понашања које би се, према важећем 

законодавству, могло окарактерисати као активно и пасивно подмићивање. 

3.4. Честитост и одговорност 

Изабрани представници ће своје дужности извршавати честито и одговорно  

у најширем смислу ријечи, а за своје одлуке и активности су одговорни суду 

јавности, уз спремност да се подвргну било којој врсти контроле. 

Одлуку изабраних представника у вршењу функције ће се заснивати на: 

 законитости, објективности, одговорности и отворености. 

3.5. Избјегавање сукоба интереса 

Изабрани представниици ће се у сваком случају придржавати Закона о 

сукобу интереса и ограничења истовременог обављања двије или више функција, а 

у свим случајевима наступања сукоба интереса или неспојивости функција ће у 

најкраћем року пријавити такав случај и одступити са позиције. 

Изабрани представници ће, у случајевима у којима се разматра одређени акт 

чијим би усвајањем он или његови сродници и пријатељи или правни субјект у 

којем има финансијски или други интерес, током расправе пријавити случај сукоба 

интереса, а ако им  се кроз усвајање одређеног акта отвара могућност да остваре 

какву корист или привилегију, приликом одлучивања су  дужни  уздржати се  од 

изјашњавања.  

3.6. Отвореност и јавност 

Изабрани представници ће у доношењу одлука увијек бити отворени и 

благовремено ће обавјештавати јавност о сопственим ставовима и поштено и у 

потпуности пружати информације јавности везане за обављање њихових дужности, 

уз обавезу да се суздрже  од информација које се тичу приватног живота изабраних 

званичника или трећих лица. 

3.7. Законито управљање ресурсима  

Изабрани представници ће са највећом пажњом и одговорношћу усмјеравати 

своје понашање и одлуке које се односе на финансијска средства и управљање 
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имовином општине, искључиво у складу са законом и општим интересом. Својим 

понашањем неће дати повода, нити активно или пасивно учествовати у припремању 

или подстицати доношење неправилних одлука, које би могле донијети личне 

користи или помоћи остваривању  нечијег приватног интереса. 

Изабрани представници ће се уздржати од свих активности које би требало 

да се огледају избором или именовањем лица на одређене позиције без спровођења 

процедуре јавне конкуренције, независне провјере и поштовања принципа 

квалитета, професионалности, знања и способности. 

3.8. Обавеза професионалног усавршавања 

У циљу што успјешнијег обављања дужности, изабрани представници ће, 

како самосталним активностима, тако и присуствујући семинарима, савјетовањима 

и другим облицима едукација, обогаћивати и усавршавати своја знања и 

способности. 

3.9. Узајамно поштовање и уважавање  

У међусобној комуникацији, као и у комуникацији са јавношћу, изабрани 

представници ће избјегавати обмањивање, манипулацију, самопромоцију, 

иступајући у сваком  случају са уважавањем и поштовањем, уз обавезу  његовање 

култура дијалога и  разговјетног саопштавања својих мисли и идеје, без вријеђања и 

омаложавања других личности и увјерења. 

Изабрани представници неће напуштати скупштинско засједање прије 

његовог завршетка, а да разлоге привременог или трајног напуштања не саопште 

јавно или председавајућем. Ако су са оправданим разлогом спријечени да 

присуствују састанцима радних тијела или сједницама Скупштине, на које су 

уредно и благовремено позвани, разлоге ће саопштити  председавајућем, који ће о 

истим обавијестити Скупштину или њено радно тијело. 

Изабрани представници ће настојати да присуствују јавним манифестацијама 

или јавним скуповима на које су позвани. 

Изабрани представници су дужни да на сједницама Скупштине општине 

присуствују прикладно одјевени. 

3.10. Поштовање изборне кампање 

Кандидати за одређену функцију неће се служити преварама, непоштеним 

лобирањем или било којом другом неморалном радњом, него ће гласове бирача 

освајати искључиво увјерљиво и аргументовано у дијалогу са гласачима. У изборној 

кампањи неће бити увриједљивог ријечника, клеветања противника, насиља, 

пријетњи, злоупотребе гласачког пописа или резултата гласања, као ни обећања 

награде. 

 

IV- ОДНОС ИЗАБРАНИХ ПРЕДСТАВНИКА ПРЕМА  

                   ГРАЂАНИМА 

У обављању својих дужности изабрани представници ће заговарати и јавно 

заступати интересе, потребе и иницијативе свих грађања, без обзира на националну, 

полну или политичку припадност. 

Изабрани представник ће посебно подстицати и проводити све доступне 

облике, механизме и начине непосредне комуникације са грађанима, кроз 

активности и сарадњу са Савјетима мјесних заједница, зборовима грађана и другим 

облицима сарадње. 

 

V- ОБЛАСТ НАДЗОРА 

Изабрани представник ће се узајамно подсјећати и позивати на обавезност 

поштовања принципа понашања утврђених овим Кодексом. 
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Предсједник Скупштине општине ће са највећом пажњом пратити 

остваривање принципа утврђених овим Кодексом и биће овлаштен да у сваком 

моменту упозори на обавезу понашања у складу са њим. 

Изабрани представник неће спречавати било коју мјеру надзора коју буду 

вршили надлежни органи, уз уважавање изречене мјере. 

 

VI- ПРАЋЕЊЕ ПРИМЈЕНЕ КОДЕКСА 

У циљу обезбјеђења примјене овог Кодекса, Скупштина општине образује 

Етички одбор за кодекс (у даљем тексту: Одбор). 

Одбор прати примјену Кодекса, а нарочито јавно изнесене примједбе и 

препоруке, поступа по појединачним приједлозима за утврђивање постојања 

повреде Кодекса, подноси извјештаје Скупштини општине са препорукама и има 

друга овлашћења утврђена овим Кодексом. 

Одбор се састоји од пет чланова, од којих су: 

- три из реда одборника,  

-  два из реда угледних и афирмисаних грађана у јавном животу. 

Одбор бира предсједника из редова својих чланова, који су одборници. 

На рад Одбора сходно се примјењују одредбе Пословника Скупштине 

општине Хан Пијесак.  

 

VII- ЖАЛБЕНИ ПОСТУПАК 

Грађани, изабрани представници и сваки члан јавности је овлаштен да 

поднесе пријаву за све облике кршења правила овог Кодекса. 

Пријаве се подносе потписане и морају садржавати: 

- име подносиоца пријаве,  

- контакт адресу. 

Подносилац пријаве је дужан уз пријаву приложити и писане или друге доказе 

на основу којих сматра да је извршена повреда кодекса 

Пријаве се достављају  искључиво у затвореној коверти.  

Идентитет подносиоца пријаве остаје познат само члановима одбора. 

Одбор неће разматрати анонимне пријаве. 

 

VIII- ПРОВЈЕРА 

Етички одбор ће у року од 30 дана по подношењу писмене пријаве 

покренути њену провјеру. 

О подношењу пријаве обавијестиће се особа на коју се пријава односи, уз 

могућност писменог одговора на исту, у року од 15 дана. 

Одбор разматра пријаву и овлашћен је да проведе поступак испитивања 

основаности пријаве, да проведе потпуни доказни поступак и након тога одлучи да 

ли постоји повреда неке од одредби овог Кодекса. 

Ако Одбор закључи да није било повреде неке од одредби овог Кодекса, о 

томе ће обавјестити подносиоца пријаве, а Скупштину општине ће о таквим 

случајевима обавјештавати најмање шестомјесечно. 

Ако Одбор закључи да је одређени изабрани представник учинио повреду 

неке од одредби овог кодекса, Скупштини општине и особи на коју се пријава 

односи ће поднијети детаљан извјештај са приједлогом о изрицању одређене казне. 

Процес испитивања пријаве је затворен за јавност све до доношења коначног 

мишљења. 

Скупштина општине одлучује о врсти казне на основу препоруке Одбора, 

изузев ако сама приложи додатне доказе о непостојању повреде Кодекса или 

повреде поступка утврђеног овим Кодексом. 
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IX- КАЗНЕ 

Казне за повреду неке од одредби овог Кодекса за изабране представнике су: 

-укор, 

-јавни укор са објављивањем  одлуке и 

-новчана казна. 

Уз казну укора и казну јавног укора са објављивањем одлуке може се као 

споредна казна изрећи и новчана казна, у складу са овим Кодексом. 

Ако се изрекне казна укора као споредна казна може се изрећи и новчана 

казна у висини од 10% од мјесечне одборничке накнаде за период од 2 мјесеца. 

Ако се изрекне казна јавног укора са објављивањем одлуке као споредна 

казна може се изрећи и новчана казна у износу од 20% од мјесечне одборничке 

накнаде за период од 4 мјесеца. 

Новчана казна, као главна казна, изриче се у висини од 40% од мјесечне 

одборничке накнаде, за период од 3 до 6 мјесеци. 

Сврха изрицања казне је јавна осуда неприхватљивог понашања супрутовно 

овом Кодексу као и морални утицај на будуће понашање изабраног представника. 

 

X- ИЗВРШАВАЊЕ КАЗНЕ 

 Казна укора се извршава саопштавањем предсједника Скупштине општине о 

изреченој казни и доставом примјерка одлуке одборнику према коме је казна 

изречена. 

 Казна јавног укора са објављивањем одлуке се извршава објављивањем 

Одлуке Скупштине општине о изрицању казне у „Службеном гласнику општине 

Хан Пијесак“. 

 Новчана казна се извршава доставом Одлуке Скупштине општине служби за 

обрачун одборничких накнада која ће обезбједити њено извршење умањењем 

одборничке накнаде, у складу са том одлуком, а за начелника општине и замјеника 

начелника општине умањењем од плате. 

 О изреченим казнама за повреду овог Кодекса води се евиденција код 

секретара Скупштине општине. 

 

XI- ПОДРШКА КОДЕКСУ И ЊЕГОВО ОБЈАВЉИВАЊЕ 

Изабрани представници ће се упознати са садржајем и суштином овог 

Кодекса и његовим принципима, са изјавом да их прихватају и подржавају. 

Изабрани представници су обавезни да својом активношћу осигурају 

промоцију овог Кодекса, како у јавности, тако и у медијима.  

Ступањем на снагу овог Кодекса престаје да важи Кодекс понашања 

изабраних представника у Скупштини општине Хан Пијесак бр. 01-022-9/06 од 

20.03.2006. године („Сл. гласник општине Хан Пијесак“ бр. 8/06). 

Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“.  

 

Број: 01-022-135/17 

Хан Пијесак, 11.12. 2017. године               ПРЕДСЈЕДНИК 

                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК 

          ______________________  

                (Томовић Михаела) 

         Овај Кодекс објављен је у „Службеном гласнику општине Хан Пијесак“ 

бр.16/17 од  13.12.2017.године. 

 

 


