КОДЕКС ПОНАШАЊА
ИЗАБРАНИХ ПРЕДСТАВНИКА
У АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ И СКУПШТИНИ ГРАДА ТРЕБИЊА
I УВОДНИ ДИО
Члан 1.
Садржај овог кодекса утврђује оквир етичких принципа и принципа понашања за јавне представнике у
Административној служби Града и Скупштини Града, прилагођен постојећем законодавству, прописима и
уобичајеним моралним принципима.
Члан 2.
Предмет овог кодекса су и основни принципи парламентарног и јавног понашања, које грађани очекују од
изабраних представника у вршењу њихових дужности и надлежности, а који ће одражавати и јачати
повјерење грађана према институцијама власти у функцији општег и јавног интереса.
II ПРИМЈЕНА КОДЕКСА
Члан 3.
Кодекс се односи на све изабране представнике у Административној служби и Скупштини Града Требиња
којима је мандат повјерен непосредним или посредним изборима, односно именовањем као и скуп дужности
које изабрани представник обавља у оквиру свог мандата.
Члан 4.
Термин "изабрани представник" означава било које изабрано или именовано лице непосредним или
посредним избором, односно именовањем у Административној служби и Скупштини Града Требиња.
III ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПОНАШАЊА
Члан 5.
Изабрани представници прихватањем и потписивањем свечане изјаве или именовањем, у свим случајевима
морају се придржавати Устава РС и БиХ, Закона, Статута Града Требиња, Кодекса понашања и других
прописа, занемарујући политичку наклоност или припадност.
Члан 6.
У вршењу повјерене им функције, изабрани представници ће служити општем интересу, залагати се за
остваривање људских права и слобода, равноправност свих народа и грађана пред Законом.
Члан 7.
Изабрани представници ће обављати повјерену функцију савјесно, одговорно и отворено према свим
грађанима, уз наглашену спремност да одговарају пред Законом за своје одлуке, дјеловања и понашања.
Члан 8.
У обављању својих функција, изабрани представници ће уважавати права, овлаштења и дигнитет свих
изабраних представника без обзира на политичку и националну припадност, суздржавајући се од радњи
подстицања или довођења у привилегован или понижавајући положај себе или других изабраних
представника и грађанства, ради стицања било какве материјалне или нематеријалне користи.

I V ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ
Члан 9.
Изборна кампања - У изборној кампањи кандидат за било коју изборну функцију је дужан да гласове
бирача придобија поштеним и аргументованим иступима, без некоректног односа према осталим
кандидатима у кампањи.
Члан 10.
Забрана фаворизовања - изабрани представници неће злоупотребљавати своја овлаштења у сврху
промоције само властитог интереса или интереса појединаца као и појединих интересних или политичких
групација.
Члан 11.
Сукоб интереса - Поред законских одредби сукоба интереса, изабрани представник има и моралну обавезу
да се због сузбијања стицања личног материјалног и нематеријалног интереса за себе или за трећа лица
уздржи од незаконитих радњи и поступака.
Члан 12.
Личне надлежности - при обављању дискреционих овлаштења, изабрани представници неће за себе, ни за
трећа лица прибављати нити припремати било какве материјалне и нематеријалне погодности и користи.
Члан 13.
Доношење одлука - одлука изабраних представника, у вршењу функције ће се заснивати на објективности,
одговорности у сагласности са општим интересом, уз спремност на законску и моралну одговорност за своје
одлуке и поступке.
Члан 14.
Начин комуницирања - изабрани представници у остваривању комуникације избјегаваће вулгарне изразе,
обмањивање, манипулацију, личну нетрпељивост, самопромоцију и неучтивост у креирању вођења дијалога.
Члан 15.
Повјерење јавности - изабрани представници треба да усмјере своје понашање у складу са јавним
интересом, да избјегавају конфликте и јачају повјерење јавности према државним институцијама и
изабраним представницима.
Члан 16.
Забрана корупције - овај кодекс искључује прихватање поклона (у складу са законом), мита и сваког другог
облика нелегалног финансијског пословања, као и кориштење незаконитих манипулација правних одредби
које би се према важећим прописима могле тумачити као активно или пасивно подмићивање или довођење у
заблуду.
Члан 17.
Управљање ресурсима - од изабраних представника се очекује да одлуке о управљању јавним ресурсима
дефинишу на ефективан, ефикасан и економичан начин, искључујући њихово кориштење у приватне и
нелегалне сврхе.
Члан 18.
Финансијска дисциплина - изабрани представници не могу дјеловати као плаћени заступници одређених
лобистичких групација у циљу стварања претпоставки за прибављање било каквог облика противправне
добити у области управљања јавним финансијама и природним ресурсима .
V ОДНОСИ ПРЕМА ГРАДСКОЈ УПРАВИ
Члан 19.
Властитим понашањем и ангажовањем у складу са Законом, изабрани представници ће оспорити именовање
или избор службеника и других запослених лица уколико је процес именовања или избора супротан Закону.

Члан 20.
Рад изабраних представника је друштвено јаван. Дужност изабраних представника је да подстичу и развијају
позитивну радну и политичку енергију у циљу да сви запослени у јавној управи раде брзо, ефикасно,
стручно и одговорно, у складу са законом, а све у циљу јавног интереса свих грађана.
VI ОДНОС СЛУЖБЕНИКА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНИХ ПРЕДСТАВНИКА
Члан 21.
Службеник је јавно и законски одговоран према својој дужности,
представницима и грађанима.

пословним обавезама,

јавним

Члан 22.
На службенике у Административној служби Града се односе само одредбе овог кодекса о непристрасности,
примању мита, сукобу интереса и осталим уобичајеним моралним нормама.
Члан 23.
Службеници у Административној служби Града су посебно дужни да се придржавају законских норми у
току обављања повјерених им послова.
Члан 24.
Етичке норме понашања службеника у Административној служби Града детаљно су разрађене у посебном
Кодексу који је прописан од стране Министарства за управу и локалну самоуправу.

VII ОБЛАСТ НАДЗОРА
Члан 25.
Изабрани представници неће спречавати било коју мјеру надзора коју буду вршили надлежни органи, те ће
уважавати све изречене привремене или коначне одлуке тих органа.
Члан 26.
Изабрани представници ће бити одговорни локалној заједници и пред Законом за свој рад у мандатном
периоду на који су изабрани.

VIII ПРАЋЕЊЕ КОДЕКСА ПОНАШАЊА
Члнн 27.
Праћење и анализирање Кодекса понашања изабраних представника ће вршити Етичка комисија части,
именована од стране Скупштине Града Требиња.
Члан 28.
Број и састав чланова Етичке комисије части ће утврдити Скупштина Града Требиња Пословником
Скупштине и одлуком о именовању овог тијела.
Члан 29.
Ово тијело доноси Пословник о свом раду.

IX ЖАЛБЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

Члан 30.
Грађани имају могућност и право подношења представки, питања и жалби за све облике кршења правила
овог Кодекса.
Члан 31.
Представке и жалбе се подносе у писаном облику, својеручно потписане на адресу тијела из тачке 27. овог
Кодекса.
Члан 32.
Представке и жалбе грађана разматра тијело одређено за праћење Кодекса, те даје своје мишљење и
приједлог санкција о којим расправља Скупштина Града и након расправе доноси крајњу одлуку.
X САНКЦИЈЕ ЗА КРШЕЊЕ КОДЕКСА
Члан 33.
За непоштовање Кодекса понашања ће се примјењивати мјере предвиђене Законом,
Скупштине Града и Пословником Етичке комисије.

Пословником

XI ПОДРШКА КОДЕКСУ
Члан 34.
Изабрани представници ће се упознати са садржајем и суштином Кодекса и његовим принципима са изјавом
да их прихватају и подржавају.
Члан 35.
Обавезе изабраних представника су да својом активношћу и дјеловањем осигурају културу парламентарног
понашања, ефикасност у доношењу одлука Скупштине, контролу реализације донешених скупштинских
одлука, промоцију Кодекса, како у јавности, тако и у медијима.
Члан 36.
Закон о сукобу интереса и Закон о државној служби посебно третира низ одлика понашања којих се
изабрани представници требају придржавати, а који су санкционисани овим Законима.
Члан 37.
Овај Кодекс ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“, чиме
престаје да важи Кодекс понашања као основ политичког интегритета изабраних представника Општине
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