
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
ЕТИЧКА КОМИСИЈА ЧАСТИ

П  О  С  Л  О  В  Н  И  К 

О РАДУ ЕТИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЧАСТИ

На  основу  тачке  29.  подглавља  VIII  Кодекса  понашања  као  основа 
политичког  интегритета  изабраних  представника  Општине 
Требиње  /број:09-013-61/05 од  11.05.2005.  године/ и  Одлуке  о  избору 
чланова Етичке комисије части /број:09-013-96/07 од 04.04.2007. године/, 
Етичка  комисија  части,  на  сједници одржаној  дана  ______2007.  године, 
усвојила је 

П О С Л О В Н И К

О РАДУ ЕТИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЧАСТИ

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Пословником о раду Етичке комисије части уређује се:

1. надлежност,
2. састав,
3. поступак пред Комисијом,
4. извршење мјера,
5. евидентирање и брисање мјера,
6. прелазне и завршне одредбе.



Члан 2.
Етичка  комисија  части  при  Скупштини  општине  Требиње  је 

Комисија  која  утврђује  одговорност  и  изриче  мјере  одборницима 
Скупштине општине Требиње због повреде Кодекса понашања као основа 
политичког интегритета изабраних представника Општине Требиње.

Сједиште  Етичке  комисије  је  у  згради  Општине,  улица  Вука 
Караџића број 2 и користи печат Скупштине општине Требиње. 

Члан 3.
II – НАДЛЕЖНОСТ

Надлежности  Етичке  комисије  части  су  надзирање  и  праћење 
Кодекса  понашања  као  основа  политичког  интегритета  изабраних 
представника Општине Требиње, као и праћење рада сједница Скупштине 
општине Требиње.

Члан 4.
У вршењу своје функције, Комисија је независна и своју надлежност 

обавља у складу са Законом, Статутом, Пословником о раду Скупштине 
општине и овим Пословником.

У  поступку  пред  Комисијом  примјењују  се  одредбе  Закона  о 
управном поступку.

Комисија ради у сједницама које су јавне.

Члан 5.
Комисија доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова 

Комисије.

Члан 6.
Због  повреде  начела  Кодекса  понашања  као  основа  политичког 

интегритета изабраних представника Општине Требиње Комисија утврђује 
одговорност и изриче мјере:

1. Опомена
2. Јавна опомена уз објављивање на сједници Скупштине општине
3. Јавна  опомена  уз  објављивање  мјере  у  „Службеном  гласнику 

Општине Требиње“



III – ОРГАНИЗАЦИЈА КОМИСИЈЕ

Члан 7.
Комисија броји 9 чланова: предсједник и 8 чланова, а сачињавају их 

изабрани  представници,  представници  цивилног  друштва  и  угледни 
грађани.

Члан 8.
Мандат чланова Комисије траје четири године, а чланови комисије 

након истека мандата могу поново бити бирани.

Члан 9.
Прије  ступања на  дужност,  чланови  Комисије  дају  свечану  изјаву 

пред Предсједником Скупштине општине Требиње.
„Изјављујем  да  ћу  у  свом  раду  придржавати  се  Устава,  Закона, 

подзаконских аката, морала друштва и да ћу повјерену функцију вршити 
савјесно и непристрасно“.

Члан 10.
Комисија има секретара.
Секретара Комисије одређује Етичка комисија.

IV – ПОСТУПАК ПРЕД КОМИСИЈОМ

Члан 11.
Поступак  пред  Комисијом се  покреће  писменом пријавом,  или  по 

сопственој иницијативи.
Анонимне пријаве неће се разматрати.
Пријава  се  подноси  у  року  од  мјесец  дана  од  дана  сазнања  за 

учињену повреду учиниоца, а најкасније у року од 2 мјесеца од када је 
повреда учињена.

Члан 12.
Уз пријаву треба приложити документацију којом се указују наводи 

пријаве.
Уколико је пријава неразумљива или не садржи све доказе који су 

потребни  да  би  се  по  њој  могло  поступити  Комисија  ће  позвати 
подносиоца да пријаву допуни, односно исправи у остављеном року.

Ако  подносилац  пријаве  не  поступи  по  налогу  Комисије,  иста  ће 
бити одбачена.



Члан 13.
Уколико  са  сједнице  Комисије  изостану  странке  које  су  уредно 

позване, Комисија ће одлучити да ли ће одржати сједницу или одложити.

Члан 14.
Прије  закључења  сједнице,  предсједник  Комисије  даје  ријеч 

странкама које су позване.

Члан 15.
У одлуци Комисија одлучује да је пријављени одговоран за дјела која 

му се стављају на терет или се ослобађа одговорности.

Члан 16.
Одлука се доставља свим странкама у поступку пред Комисијом.

Члан 17.
У жалби против Одлуке одлучује Скупштина општине Требиње.

У поступку пред Комисијом не плаћа се административна такса.

V – ИЗВРШЕЊЕ МЈЕРА

Члан 18.
Мјера опомене се извршава само достављањем правоснажне одлуке 

против којег је изречена.
Мјера јавне опомене се доставља одборницима Скупштине општине 

или се објављује у „Службеном гласнику Општине Требиње“.
Мјера  се  не  може  извршити  након  протека  1  године  од  њеног 

доношења.

VI – ЕВИДЕНТИРАЊЕ И БРИСАЊЕ МЈЕРА

Члан 19.
Правоснажне одлуке Комисије  се уписују  у регистар мјера.  Мјера 

опомене  се  брише из  Регистра  мјера  по протеку  рока од  шест мјесеци, 
мјера јавне опомене након протека једне године од дана објављивања на 



сједници Скупштине општине, односно у „Службеном гласнику Општине 
Требиње“.

 
VII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.
Поступак за измјену и допуну овог Пословника врши се по поступку 

и на начин као и за његово доношење.

Члан 21.
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења и има се објавити у 

„Службеном гласнику Општине Требиње“ и Огласној табли Општине.

Број:                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК
Требиње, _________2007. године                                      Раде Алексић


