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Члан 6.
Мења се члан 7. Одлуке тако да гласи:
„Рок за израду ПДР је 12 месеци од дана доношења ове 

одлуке о измени.”
Члан 7.

Остали чланови одлуке остају непромењени.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-198, 27. децембра 2022. године

Председник
Милорад Јанковић, с.р.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 27. децембра 2022. године, на основу члана 80а 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – 
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), 
члана 24. тачка 6. и члана 24б Статута Градске општине 
Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 98/19 – 
пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), сходном приме-
ном члана 52. Закона о планирању и изградњи (Службени 
гласник РС бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 
121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 12. Пра-
вилника о начину и поступку избора Комисије за струч-
ну контролу планских докумената, комисије за контролу 
усклађености планских докумената, комисије за планове је-
динице локалне самоуправе и комисије за стручну контро-
лу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде чла-
новима комисије, као и условима и начину рада комисија 
(„Службени лист Града Београда”, број 32/19), донела је 

ОДЛУКУ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕ-

НОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

I. У Одлуци о образовању и именовању Комисије за пла-
нове („Службени лист Града Београда”, бр. 121/19 и 56/22), 
врши се измена у члану 2. ставу 1. тако што се речи: „Коми-
сија за планове има седам чланова” замењују речима: „Ко-
мисија за планове има осам чланова”.

II. У наведеној одлуци врши се измена у члану 2. ставу 2. 
тако што се:

– за председника Комисије уместо Јована Деспотовића, 
дипл. инж. грађ. именује Весна Ђоковић, дипл. просторни 
планер и што се врши допуна у члану 2. ставу 4. тако што се 
додаје нова тачка која гласи: 

„8) Јован Деспотовић, дипл. инж. грађ. 
III. У свему осталом Одлука о образовању и именовању 

Комисије за планове остаје непромењена.
IV. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
V. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-166, 27. децембра 2022. године

Председник
Милорад Јанковић, с.р.

Скупштина Градске општине Обреновац, на седници 
одржаној 27. децембра 2022. године, на основу члана 24. 
тачка 39. Статута Градске општине Обреновац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст и 144/19 
– исправка), а у вези са Одлуком о усвајању Етичког кодекса 
функционера локалне самоуправе број 1007/2 од 11. децем-
бра 2019. године Скупштине Сталне конференције градова 
и општина – Савеза градова и општина Србије, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ФУНКЦИОНЕРА 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 1.
Усваја се Етички кодекс функционера локалне самоу-

праве (у даљем тексту: Етички кодекс) који је саставни део 
ове одлуке (Прилог 1).

Сви појмови који су у Етичком кодексу и овој одлуци из-
ражени у граматичком мушком роду, подразумевају мушки и 
женски природни род.

Члан 2.
Начела садржана у Етичком кодексу представљају етичке 

стандарде понашања којих су дужни да се придржавају сви 
функционери градске општине Обреновац у обављању сво-
јих функција, а грађани имају право да од функционера оче-
кују такво понашање.

Члан 3.
Обавеза придржавања етичких стандарда понашања 

установљених Етичким кодексом, односи се на лица иза-
брана, постављена и именована у орган градске општине, 
јавног предузећа и другог правног лица чији је оснивач 
Градска општина Обреновца, као и на чланове тела која 
оснивају органи Градске општине Обреновац (у даљем тек-
сту: функционер).

Члан 4.
Функционер промовише Етички кодекс међу другим 

функционерима, запосленима, у јавности и медијима, са ци-
љем унапређења свести о начелима Етичког кодекса и значаја 
њиховог поштовања за остваривање локалне самоуправе у 
градској општини.

Члан 5.
Надзор над применом Етичког кодекса врши Савет за 

праћење примене Етичког кодекса (у даљем тексту: Савет).

Члан 6.
Задатак Савета је да прати, промовише и унапређује 

примену установљених етичких стандарда понашања и у 
том циљу посебно:

1) прати да ли се функционери придржавају одредаба 
Етичког кодекса;

2) прикупља информације које се односе на понашање 
функционера у вези са Етичким кодексом;

3) прати и анализира догађаје и појаве од значаја за 
успешну примену Етичког кодекса;

4) промовише примену Етичког кодекса у градској оп-
штини и шире;

5) предлаже и самостално спроводи радње које воде 
унапређењу примене Етичког кодекса;

6) даје савете, мишљења и препоруке функционерима, 
грађанима, средствима јавног информисања, органима и 
организацијама у вези са применом Етичког кодекса;

7) разматра представке којима се указује на кршење 
одредаба Етичког кодекса и у случају утврђеног кршења тих 
одредаба изриче мере на које је овлашћен;
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8) остварује сарадњу са институцијама које раде у срод-
ним делатностима;

9) доноси пословник Савета и
10) обавља и друге послове одређене општим актима 

Градске општине Обреновац и актом о образовању Савета.

Члан 7.
Савет има пет чланова, од којих је један председник.
Члан Савета може да буде свако пунолетно лице са пре-

бивалиштем на територији градске општине Обреновац које 
због својих стручних, радних и моралних квалитета ужива 
углед у својој средини и градској општини Обреновац у це-
лини и који има подршку одговарајућег удружења, организа-
ције, другог правног лица или најмање 30 грађана са преби-
валиштем на територији градске општине Обреновац.

Функционер не може бити члан Савета.
Чланове Савета именује Скупштина Градске општине 

Обреновац посебним решењем, на основу спроведеног јав-
ног конкурса. Јавни конкурс расписује Веће Градске општи-
не Обреновац.

Ближи услови, начин и поступак кандидовања, ранги-
рања и избора кандидата за чланове Савета, уређен је Ме-
тодологијом за избор кандидата за чланове Савета која је 
саставни део ове одлуке (Прилог 2).

Актом о образовању Савета ближе се одређују послови 
и задаци Савета, права и дужности председника и чланова 
Савета, начин рада и друга питања од значаја за рад Савета.

Члан 8.
У вршењу послова из члана 6. ове одлуке, Савет може 

изрећи:
1) меру нејавног упозорења, за лакшу повреду одредаба 

Етичког кодекса, односно понашање функционера које није 
утицало на вршење јавне функције и

2) меру јавног објављивања акта Савета којим се утвр-
ђује да је функционер прекршио одређено етичко начело, за 
тежу повреду одредаба Етичког кодекса.

Тежом повредом одредаба Етичког кодекса сматра се по-
вреда која је утицала на обављање функције, углед функци-
онера и поверење грађана у функционера и функцију коју 
обавља, као и поновљено понашање функционера за које му 
је изречена мера нејавног упозорења.

Мера јавног објављивања акта Савета из става 1. тачка 
2) овог члана објављује се на интернет-презентацији Град-
ске општине Обреновац.

Начин рада и одлучивања Савета у поступку утврђива-
ња повреде Етичког кодекса и одређивања мера на које је 
овлашћен, ближе се уређују пословником Савета.

Члан 9.
Када у току поступка нађе да је повредом Етичког кодек-

са функционер прекршио и неку законску норму, Савет о 
томе обавештава надлежни орган (полицију, тужилаштво, 
буџетску инспекцију и др.).

Члан 10.
Савет извештава Скупштину о свом раду.
Извештај из става 1. овог члана подноси се Скупштини 

најкасније до 31. марта текуће за претходну годину.
Извештај из става 1. овог члана садржи податке о при-

мени Етичког кодекса у претходној години, а посебно по-
датке о броју и садржини поднетих представки, утврђених 
кршења етичких начела и изречених мера, као и оцену ста-
ња у овој области са евентуалним препорукама за унапре-
ђење примене Етичког кодекса.

Извештај из става 1. овог члана објављује се на интер-
нет-презентацији градске општине Обреновац.

Члан 11.
Услове за рад Савета, као и стручне и административ-

но-техничке послове за потребе Савета обезбеђује Управа 
Градске општине Обреновац.

Члан 12.
Етички кодекс објављује се на интернет-презентацији 

градске општине.
Начелник Управе градске општине обезбеђује довољан 

број примерака Етичког кодекса у штампаном облику, ради 
истицања на огласној табли Управе градске општине и на 
другим одговарајућим местима (услужни сервис грађана, 
шалтерске службе, месне канцеларије, пословне просторије 
у којима раде функционери општине и слично) како би се 
обезбедило упознавање грађана и других заинтересованих 
лица са његовом садржином.

Члан 13.
Веће Градске општине Обреновац расписаће конкурс 

за избор кандидата за чланове Савета, у року од 60 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 14.
Скупштина Градске општине Обреновац донеће акт из 

члана 7. став 6. ове одлуке у року од 90 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке.

Члан 15.
Даном ступања на снагу ове одлуке престају да важе 

Закључци о усвајању Етичког кодекса понашања функ-
ционера локалне самоуправе у Србији VI-13 бр. 020-19 од 
25.1.2005. године.

Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-196, 27. децембра 2022. године

Председник
Милорад Јанковић, с.р.

Прилог 1:

ЕТИЧКИ КОДЕКС ФУНКЦИОНЕРА ЛОКАЛНЕ САМОУ-
ПРАВЕ

Етички кодекс функционера локалне самоуправе састо-
ји се од 12 етичких начела и односи се на сва лица изабрана, 
постављена и именована у орган градске општине, јавног 
предузећа, установе и другог правног лица чији је оснивач 
или члан локална самоуправа, у орган привредног друштва 
у којем удео или акције има правно лице чији је оснивач 
или члан локална самоуправа, као и на чланове тела која 
оснивају органи локалне самоуправе (у даљем тексту: функ-
ционер).

1. Владавина права и законитост
– Функционер увек и на сваком месту поштује владави-

ну права и придржава се Устава, закона и осталих прописа.
– Функционер се делатно залаже за пуно спровођење 

Устава, закона и осталих прописа и делатно се супротста-
вља њиховом кршењу, заобилажењу и изигравању.
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2. Одговорност
– Функционер је за своје поступање и понашање одгово-

ран пред законом и пред грађанима.
– Функционер вољно прихвата да његово обављање јав-

не службе може бити предмет надзора и контроле грађана, 
правосуђа, надзорних органа, независних тела, јавности и 
јавних гласила.

3. Отвореност, приступачност и транспарентност
– Функционер поступа тако да је његово деловање увек 

отворено увиду и суду јавности.
– Функционер се стара да грађани буду упућени у рад 

локалне самоуправе, а нарочито у разлоге за доношење 
одлука, као и о дејству и последицама које из њих проис-
ходе.

– Функционер јавности благовремено пружа тачне и 
потпуне податке и објашњења од значаја за одлучивање и 
праћење примене одлука, пружајући јој прилику да их про-
верава и преиспитује.

– Функционер у јавном деловању и иступању увек шти-
ти податке о личности.

4. Грађанско учешће
– Функционер се стара да грађани буду што више кон-

султовани о одлукама од значаја за заједницу и укључени у 
доношење тих одлука, коришћењем и унапређивањем ра-
зличитих начина грађанског учешћа.

– Функционер се стара да локална самоуправа одговори 
потребама и интересима свих категорија њеног становни-
штва и свих њених подручја и насеља.

– Функционер ради на успостављању што шире сагласно-
сти грађанства о кључним одлукама локалне самоуправе.

5. Поштовање изборне воље и указаног поверења
– Функционер поштује вољу бирача, придржавајући се 

програма за чије је спровођење изабран.
– Функционер се стара да његово деловање и понашање 

никада не доведе у питање поверење које му је указано.
6. Узорност
– Функционер гради и одржава поверење грађана у са-

весно и одговорно обављање јавне функције, и стара се да 
не наруши углед јавне функције својим понашањем у јав-
ном и приватном животу.

– Функционер увек и на сваком месту штити углед ло-
калне самоуправе и грађана које представља, а у јавном 
иступању води рачуна да тај углед не буде нарушен.

– Функционер увек и на сваком месту поступа и понаша 
се тако да буде пример за углед.

7. Професионалност
– Функционер непрестано изграђује своју стручност и 

компетентност за обављање јавне функције, а у свом раду 
увек се придржава стандарда стручности.

– Функционер уважава стручност запослених у управи 
и редовно се са њима саветује приликом доношења одлука, 
подржавајући развој њихових стручних капацитета.

– Функционер се стара да при одлучивању о запошља-
вању, као и распоређивању, премештању или напредова-
њу запослених, то буде рађено на основу квалификација и 
објективно оцењеног радног учинка и радних способности.

8. Правичност, објективност и непристрасност
– Функционер правично и непристрасно врши своју ду-

жност, вођен општим добром и претежним јавним интере-
сом, а старајући се да никоме не нанесе штету.

– Функционер настоји да никакве личне предрасуде или 
непримерени посебни интереси не утичу на његово посту-
пање и одлучивање, као и да оно буде засновано на тачним, 
потпуним и благовременим подацима.

9. Савесно и домаћинско управљање
– Функционер са пажњом доброг и савесног домаћина 

располаже повереним средствима и њиховом расподелом.
– Функционер се стара да употреба и расподела јавних 

средстава буде законита, добро испланирана, правична, 
сврсисходна и увек у складу са остваривањем општег добра 
и претежног јавног интереса.

– Функционер се делатно супротставља несврсисходном 
и коруптивном располагању и коришћењу јавних средстава. 

– Функционер се стара да употреба и расподела јавних 
средстава буде таква да на најбољи и најправичнији могући 
начин задовољава права, потребе и интересе свих категори-
ја становништва, не дискриминишући ни једну.

10. Лични интегритет
– Функционер одбацује деловање под притиском и ко-

рупцију, а јавно указује на такво понашање ако га примети 
код других функционера.

– Функционер се ангажује на превенцији корупције, 
указивањем на њену штетност, узроке и начине спречава-
ња, као и подржавањем и учешћем у успостављању и спро-
вођењу антикорупцијских механизама.

– Функционер никада не даје предности приватном ин-
тересу над јавним, не прихвата се дужности и послова који 
га могу довести у сукоб интереса и избегава сваки облик 
понашања који би могао да доведе до стварања утиска да 
постоји сукоб интереса.

11. Равноправност и недискриминаторност
– Функционер поштује различитости и никога не дис-

криминише према било ком стварном или претпоставље-
ном личном својству, ни урођеном ни стеченом.

– Функционер се стара да услед различитости ничија пра-
ва и слободе не буду ускраћена, повређена или ограничена.

– Функционер препознаје права и потребе различитих 
категорија становништва и стара се да услуге локалне самоу-
праве свима буду доступне и пружене на одговарајући начин.

– Функционер поштује равноправност жена и мушкара-
ца, подржавајући и подстичући мере за пуно остваривање 
родне равноправности.

– Функционер се залаже за очување и развој културних 
посебности, обичаја, језика и идентитета свих грађана ло-
калне самоуправе.

12. Поштовање и учтивост
– Функционер указује поштовање грађанима, корисни-

цима услуга локалне самоуправе, запосленима у њој, дру-
гим функционерима и свима другима са којима се опходи, 
чинећи то на учтив и достојанствен начин.

– Функционер свима са којима се опходи посвећује од-
говарајућу пажњу и време, пружајући им благовремене, 
тачне и потпуне податке, на учтив и достојанствен начин.

Прилог 2:

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ 
САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА 

ФУНКЦИОНЕРА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 1.
Овом методологијом уређују се начин и поступак кан-

дидовања, рангирања и избора кандидата за чланове Саве-
та за праћење примене Етичког кодекса функционера ло-
калне самоуправе (у даљем тексту: Савета).
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Члан 2.
Јавни конкурс за избор кандидата за чланове Савета (у 

даљем тексту: јавни конкурс), расписује Веће Градске оп-
штине Обреновац и оглашава га на интернет-презентацији 
Градске општине Обреновац, на огласној табли органа град-
ске општине и најмање у једним дневним, односно недељним 
новинама које се дистрибуирају на територији општине.

Обавештење о јавном конкурсу из става 1. овог члана 
мора бити видљиво на интернет-презентацији градске оп-
штине све време трајања конкурса.

Члан 3.
Јавни конкурс обавезно садржи: предмет јавног кон-

курса, ко може бити учесник, односно услове које треба да 
испуњава лице које се кандидује, начин кандидовања, са-
држину пријаве/предлога кандидата, документацију која се 
прилаже уз предлог/пријаву, начин спровођења јавног кон-
курса, начин и поступак вредновања кандидата, назначење 
органа коме се подносе предлози/пријаве и лица за контакт, 
начин и рокове за подношење предлога/пријаве, рокове за 
спровођење јавног конкурса и начин објављивања јавног 
конкурса. 

Јавни конкурс траје најмање 15 дана.

Члан 4.
Право учешћа на јавном конкурсу има сваки пунолетни 

држављанин Републике Србије са пребивалиштем на тери-
торији градске општине, који због својих стручних, радних 
и моралних квалитета ужива углед у својој средини и град-
ској општини у целини и који има подршку одговарајућег 
удружења, организације или другог правног лица или нај-
мање 30 грађана са пребивалиштем на територији градске 
општине Обреновац.

Члан 5.
Пријаву на конкурс може да поднесе свако лице које ис-

пуњава прописане услове. Уз пријаву подноси идентифика-
ционе податке, кратку биографију и одговарајуће препоруке 
удружења, организације, установе или групе грађана који 
пружају подршку том кандидату.

Предлог кандидата за члана Савета може да поднесе сва-
ко физичко или правно лице, а нарочито: верска заједница, 
невладина организација, месна заједница, удружење, стру-
ковно удружење, односно организација у области здрав-
ства, образовања, спорта, правосуђа и слично. Предлог се 
подноси у писаном облику и мора бити образложен. Уз пре-
длог кандидата подноси се и изјава лица које се предлаже за 
кандидата да прихвата учешће на конкурсу.

Члан 6.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија за избор 

кандидата за чланове Савета (у даљем тексту: Комисија), 
коју образује Веће градске општине.

Задатак Комисије је да размотри све благовремено при-
стигле пријаве и поднету документацију, оцени испуњеност 
услова кандидата, обави разговор са свим кандидатима у 
циљу формирања ранг листе кандидата и да утврди и Већу 
градске општине достави образложену ранг листу кандида-
та за чланове Савета.

Актом о образовању Комисије утврђују се састав и број 
чланова Комисије и именују њени чланови, ближе се одре-
ђују њени задаци и рокови за њихово извршење, као и дру-
га питања од значаја за рад Комисије.

Члан 7.
Комисија на првој седници бира председника Комисије 

који координира рад и води седнице Комисије.
Комисија ради и одлучује у пуном саставу и о свом раду 

води записник.
Комисија одлучује већином гласова од укупног броја 

чланова.

Члан 8.
Орган који је конкурсом одређен за пријем пријава, од-

носно предлога кандидата, целокупну конкурсну докумен-
тацију одмах по пријему доставља Комисији.

Комисија отвара пријаве, односно предлоге кандида-
та, проверава њихову благовременост и цени испуњеност 
услова за учешће на конкурсу.

Неблаговремене пријаве и предлози кандидата, као и 
предлози кандидата који нису образложени одбацују се без 
разматрања.

Члан 9.
Комисија позива на разговор сваког учесника конкурса 

који испуњава услове конкурса и чија пријава, односно пре-
длог кандидата није одбачен у складу са чланом 8. став 3. 
ове методологије.

Разговор са кандидатима се обавља комисијски, у време 
одређено у позивном писму.

На основу обављеног разговора и на основу података 
садржаних у пријави, односно предлогу кандидата, сва-
ки члан Комисије оцењује сваког кандидата појединачно, 
оценом од 1 до 5. Збир оцена свих чланова Комисије које је 
остварио кандидат, представља оцену Комисије за тог кан-
дидата и одређује његово место на ранг-листи кандидата.

Члан 10. 
Комисија утврђује предлог ранг-листе пријављених кан-

дидата, у року одређеном актом о образовању Комисије. 
Утврђени предлог ранг-листе кандидата мора да садржи 
образложење оцене за сваког кандидата на ранг-листи.

Предлог ранг листе кандидата са образложењем обја-
вљује се на интернет-презентацији градске општине и на 
огласној табли органа градске општине.

Свако лице има право да у року од осам (8) дана од дана 
објављивања ранг листе кандидата, достави Комисији по-
датке и доказе о нетачним наводима изнетим у образложе-
њу оцене кандидата, а који су од значаја за одређивање ме-
ста кандидата на ранг-листи.

Комисија разматра и проверава наводе лица из става 3. 
овог члана, по потреби ревидира предложену ранг-листу и 
утврђену ранг-листу кандидата доставља Већу градске оп-
штине у року одређеном конкурсом. 

Комисија обавештава лице из става 3. овог члана о свом 
ставу поводом навода тог лица.

Члан 11.
О избору кандидата одлучује Веће градске општине, 

према редоследу утврђеном у ранг-листи кандидата и утвр-
ђује предлог решења о именовању чланова Савета. Ако 
Веће градске општине не предложи именовање чланова Са-
вета према редоследу утврђеном у ранг-листи, дужно је да 
свој предлог образложи.

Веће Градске општине предлог решења о именовању 
чланова Савета са образложењем доставља Скупштини 
градске општине ради доношења.
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Скупштина Градске општине Обреновац је на седници 
одржаној 27. децембра 2022. године, на основу члана 196. 
става 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
бр. 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон, 95/18 и 114/21), члана 
32. ставa 1. тачке 6. Закона о локалној самоуправи („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 24. става 1. тачка 
40. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст и 144/19 – 
исправка), донела је

КОДЕКС
ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Кодекс

Члан 1.
Кодекс понашања службеника и намештеника (у даљем 

тексту: Кодекс) је скуп правила понашања службеника и на-
мештеника који садржи професионалне и етичке стандарде 
за обављање службених послова и остваривање комуника-
ције са странкама, у циљу обезбеђивања квалитета и до-
ступности услуга, као и подстицању поверења у интегритет, 
непристрасност и ефикасност органа, служби и организа-
ција основаних од Градске општине Обреновац.

Странке су физичка и правна лица без обзира на држа-
вљанство и седиште, као и органи, организације и групе 
лица која се обраћају Градској општини Обреновац.

Област примене

Члан 2.
Правила овог кодекса дужни су да примењују службени-

ци и намештеници у органима, службама и организацијама 
Градске општине Обреновац (у даљем тексту: службеници) 
када обављају послове из своје надлежности.

Сврха Кодекса

Члан 3.
Сврха овог Кодекса је: 
– да утврди стандарде личног и професионалног инте-

гритета и понашања којих би требало да се придржавају 
службеници;

– да подржи службенике у поштовању професионалних 
и етичких стандарда;

– да упозна странке о правилном начину поступања и 
понашања службеника;

– да допринесе изградњи поверења грађана у локалну 
власт и

– да допринесе успостављању ефикаснијег и одговорни-
јег поступања службеника.

Члан 4.
Сви појмови који су у овом кодексу употребљени у му-

шком граматичком роду обухватају мушки и женски род 
лица на која се односе.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА КОДЕКСА

Законитост и непристрасност

Члан 5.
Службеник је дужан да се у обављању својих послова 

понаша законито и да своја дискрециона овлашћења при-
мењује непристрасно. 

Службеници посебно воде рачуна да одлуке које се тичу 
права, обавеза или на закону заснованих интереса странака 
имају основ у закону и да њихов садржај буде усклађен са 
законом.

Службеници су дужни да се уздржавају од било које са-
мовољне или друге радње која ће неоправдано утицати на 
странке или им се неосновано даје повлашћени третман.

Службеници се у свом раду никада не руководе личним, 
породичним, нити политичким притисцима и мотивима.

Објективност

Члан 6.
У свом раду, службеник је дужан да узме у обзир све ре-

левантне чињенице и да сваку од њих правилно оцени у од-
носу на одлуку, као и да изузме све елементе који нису од 
значаја за предметни случај.

Забрана дискриминације

Члан 7.
Службеници су обавезни да у свакој прилици поштују 

принцип једнакости странака пред законом, а посебно када 
решавају о захтевима странака и доносе одлуке.

Службеници поступају једнако према свим странкама у 
истој правној и фактичкој ситуацији. 

Уколико дође до другачијег поступања службеника пре-
ма одређеној странци него што је то уобичајено, службеник 
је дужан да образложи такво поступање релевантним ра-
злозима конкретног случаја.

Службеник је дужан да у оквиру својих надлежности 
омогући остваривање права, поштовање интегритета и до-
стојанства странака и других службеника без дискримина-
ције или повлашћивања по било ком основу, а нарочито по 
основу пола, расе, боје коже, друштвеног порекла, рођења, 
генетских својстава, културе, језика, вероисповести или 
веровања, политичког или другог уверења, држављанства, 
припадности народу или националној мањини, имовног 
стања, психичког и физичког инвалидитета, старосне доби, 
родног идентитета и сексуалне оријентације, здравстве-
ног стања, брачног и породичног статуса, осуђиваности, 
физичког изгледа, чланства у политичким, синдикалним 
и другим организацијама и другим стварним и претпоста-
вљеним личним својствима.

Забрана злоупотребе и прекорачења службених овлашћења

Члан 8.
Службеници су дужни да овлашћења у свом раду кори-

сте искључиво у сврхе које су утврђене законом и другим 
одговарајућим прописима.

При обављању приватних послова, службеник не сме 
користити службене ознаке, службена овлашћења или ауто-
ритет радног места у локалној самоуправи.
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Службеник је дужан да у свом раду искључиво врши 
увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција, а који су неопходни за одлу-
чивање, односно поступање. 

Заштита података о личности

Члан 9.
Службеник који обрађује податке о личности поштује 

све законске прописе и важеће стандарде у погледу њихове 
заштите.

Службеник посебно не користи личне податке у сврхе 
које нису законите, не доставља их неовлашћеним особама 
и не омогућава им увид у њих.

Приступ информацијама од јавног значаја

Члан 10.
Службеник се стара о поштовању права на приступ ин-

формацијама од јавног значаја на начин који обезбеђује нај-
потпуније и најефикасније остваривање тог права, у складу 
са законом који регулише приступ информацијама од јав-
ног значаја и правилима која важе у органу, служби или ор-
ганизацији.

Пружање информација о поступку

Члан 11.
Службеници су дужни да странкама, на њихов захтев, 

дају информације о поступку који се код њих води. Службе-
ник ће упутити странку на који начин може да изврши увид 
у стање поступка.

Службеници су дужни да странкама пруже и информа-
ције о правним радњама које странке треба да предузму у 
циљу остваривања својих права и обавеза. Службеник води 
рачуна да информације које пружа буду јасне и разумљиве 
странци.

Када службеник не сме да обелодани информацију због 
њене поверљиве природе, дужан је да наведе датој заинте-
ресованој странци разлоге због којих није у могућности да 
јој повери наведену информацију.

Ако је усмени захтев странке превише сложен, службе-
ник је дужан да посаветује странку о томе како да форму-
лише свој захтев писаним путем.

Уколико се захтев у вези поступка односи на питања за 
које одређени службеник није надлежан, упутиће странку 
на надлежног службеника и назначити његово име и по мо-
гућству контакт податке.

Исправљање пропуста

Члан 12.
У случају грешке у раду службеника која има непожељан 

утицај на права или интересе странака, службеник је дужан 
да упути писмено извињење странци и настоји да отклони 
негативне последице проузроковане његовом грешком што 
је пре могуће, као и да обавести странку о праву на одгова-
рајуће правно средство и приговор због пропуста.

Разумни рок за доношење одлука

Члан 13.
Службеници се старају да се одлука по сваком захтеву 

или приговору донесе у разумном року, без одлагања, а у 
сваком случају најкасније у законом предвиђеном року. Исто 

правило примењује се за одговоре на дописе странака или 
одговоре на службене дописе којима службеници од претпо-
стављених траже упутства у погледу поступка који се води.

Ако због сложености поступка, односно питања која су 
покренута, одлуку није могуће донети у законском року, слу-
жбеник ће о томе обавестити странку и свог претпостављеног, 
и предузети све што је потребно да се одлука донесе што пре.

Понашање службеника у јавним наступима

Члан 14.
У свим облицима јавних наступа и деловања у којима 

представља Градску општину Обреновац, службеник је ду-
жан износити ставове, у складу с прописима, овлашћењи-
ма, стручним знањем и Кодексом.

Приликом изношења стручних и личних ставова, слу-
жбеник пази на углед Градске општине Обреновац и лични 
углед и сме износити само истините податке, садржином и 
тоном којим се не вређа углед органа, установа, предузећа, 
као ни њихових представника, а на исти начин има посту-
пати и када је реч о личном и пословном угледу других фи-
зичких и правних лица.

Поштовање других и учтивост службеника

Члан 15.
Службеници су дужни да се међусобно и према стран-

кама опходе са поштовањем. Приликом комуникације са 
странкама службеници треба да буду учтиви, приступачни, 
тачни и кооперативни.

Приликом одговарања на дописе, у телефонским разго-
ворима и у преписци путем електронске поште, службеник 
је дужан да буде што више од помоћи и да пружи што ис-
црпније и прецизније одговоре.

У присуству странака службеницима нису дозвољени 
приватни телефонски разговори.

Стандард пословне комуникације

Члан 16.
Стандард пословне комуникације подразумева да се у 

најкраћем могућем року (најкасније у року од 24 сата) одго-
вори на поруку примљену радним данима путем електрон-
ске поште. 

Уколико је прималац електронске поште одсутан, мора 
бити постављено обавештење на електронској пошти о 
одсуству са радног места са информацијама коме се могу 
обратити странке или службеници у хитним случајевима, а 
током одсуства примаоца поруке.

Слање поднеска/дописа или електронске поште

Члан 17.
Службеник је дужан да приликом слања поднеска или 

дописа увек користи меморандум.
Поднесак, допис или електронску пошту потребно је 

насловити на особу (физичко лице) или функцију, односно 
пословно име привредног друштва. 

Поднесак, допис и електронску пошту неопходно је 
уредно потписати својим именом, звањем и осталим пода-
цима за контакт.

Поднесак, допис или електронска пошта треба да буде 
јасне садржине и концизан, а стил писања треба да буде 
прилагођен особи којој се обраћа и у складу са темом. 

Приликом припреме поднеска, дописа или електронске 
поште проверити правопис и тачност информација које се 
наводе.
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Поштовање радног времена

Члан 18.
Запослени су дужни да поштују прописано радно време, 

као и да се приликом доласка или одласка са радног места 
евидентирају на прописан начин.

Пауза у току радног времена је дозвољена у договореном 
временском интервалу у трајању од 30 минута.

Пауза не може бити на почетку или на крају радног вре-
мена.

Није дозвољено напуштање радног места у оквиру рад-
ног времена без одобрења руководиоца или запосленог ко-
јег руководилац овласти.

Службеницима без претходне најаве и одобрења прет-
постављеног, није допуштен улазак у радне просторије ор-
гана, службе или организације ван радног времена.

Стандарди одевања на радном месту

Члан 19.
Службеник је дужан да буде прикладно и уредно одевен, 

примерено пословима службеника, и да на тај начин не на-
рушава углед Градске општине Обреновац, нити изражава 
своју политичку, верску или другу личну припадност која 
би могла да доведе у сумњу његову непристрасност и неу-
тралност. 

Запослени треба да се одевају у складу са захтевима рад-
них места и радних активности, а основни стандард свакод-
невног одевања јесте уредна и чиста одећа. 

Службеника који је неприкладно одевен, непосредни 
руководилац ће упозорити на обавезу поштовања овог Ко-
декса у погледу одевања на радном месту и на могућност 
покретања дисциплинског поступка у случају поновљене 
повреде Кодекса.

Уредност радних просторија

Члан 20.
Радне просторије службеника морају бити чисте и уред-

не о чему службеници воде рачуна све време током трајања 
радног времена, као и приликом напуштања истих.

Конзумација хране је дозвољена искључиво у простори-
јама које су одређене за те намене.

III. ПРИДРЖАВАЊЕ ОДРЕДАБА КОДЕКСА И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Право притужбе због кршења Кодекса

Члан 21.
Странка се због повреде правила овог Кодекса може 

притужбом обратити руководиоцу органа, службе или ор-
ганизације (у даљем тексту: надлежни руководилац).

Надлежни руководилац дужан је да обавести подносио-
це притужбе о предузетим радњама.

Надлежни руководилац својим одлукама, ставовима, 
мишљењима, препорукама и другим актима стварају прак-
су од значаја за примену овог кодекса.

Праћење примене Кодекса

Члан 22.
Начелник Управе Градске општине Обреновац прати и 

разматра примену Кодекса. 
За спровођење овог кодекса одговорни су руководиоци 

организационих јединица.

Уколико праћењем примене Кодекса оцени да је то по-
требно, надлежни руководилац може за примену Кодекса 
издати посебна упутства.

Извештај о примени Кодекса чини саставни део годи-
шњег извештаја о раду органа, службе или организације.

Извештај садржи статистичке податке о укупном бро-
ју примљених приговора странака на кршење Кодекса, 
структури приговора по правилима утврђеним Кодексом, 
покренутим и окончаним дисциплинским поступцима, 
изреченим мерама за кршење Кодекса и друге чињенице и 
околности за које руководиоци органа, служби или органи-
зација сматрају да су од значаја за праћење примене Кодекса.

Дисциплинска одговорност

Члан 23.
Повреде обавеза из овог Кодекса представљају лакшу 

повреду дужности из радног односа, уколико није обухва-
ћена неком од тежих повреда радних дужности предвиђе-
них законом или другим прописом.

Обавештавање странака и службеника о примени Кодекса

Члан 24.
Текст Кодекса начелник Управе градске општине поста-

вља на интернет-страници Градске општине Обреновац, а у 
штампаном облику истиче на огласној табли и у довољном 
броју примерака чини доступним странкама на другим од-
говарајућим местима. 

Надлежни руководилац упознаје све службенике са са-
држином Кодекса.

Ступање на снагу

Члан 25.
Овај кодекс ступа на снагу осмог дана од објављивања у 

„Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-197, 27. децембра 2022. године

Председник
Милорад Јанковић, с.р.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 27. децембра 2022. године, на основу члана 29 став 
1. тачка 3. члана 41. став 3, чл. 42. и 43. Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуација-
ма („Службени гласник РС”, број 87/18), члана 6. Уредбе о 
саставу, начину и организацији рада штабова за ванред-
не ситуације („Службени гласник РС”, број 27/20) и члана 
24. став 1. тачка 32. Статута Градске општине Обреновац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен 
текст 2 и 144/19 – исправка), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАН-
РЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОП-

ШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

I. У поглављу I Решења о образовању Штаба за ванред-
не ситуације на територији градске општине Обреновац 
(„Службени лист Града Београда”, број 90/22), став 3. и у 
ставу 4. тачка 6. мењају се и гласе:

„НАЧЕЛНИК ШТАБА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ: Звездан 
Павловић, командир ватрогасно спасилачке чете, МУП РС, 


