
ЦРНА ГОРА 

ОПШТИНА ПЉЕВЉА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

-Одбор за избор и именовања- 

Број: 22 - 016 / 21-211/1 

                        Пљевља, 09.06.2021. године 

 

  

На основу члана  15. Одлуке о Етичкој комисији за локалне службенике и намјештенике 

(Сл. бр. 37/10 – општински прописи) Одбор за избор и именовања СО-е Пљевља објављује  

ЈАВНИ ПОЗИВ 

За прикупљање предлога кандидата за чланове Етичке комисије за локалне 

службенике и намјештенике 

  

1. Позивају се грађани, групе грађана, запослени у органима локалне управе, запослени у 

јавним службама, запослени у локалним медијима и НВО које имају сједиште на подручју 

општине да предложе кандидате за чланове Етичке комисије. Овлашћени предлагачи могу 

предложити највише по једног кандидата. 

2.  Eтичка комисија има предсједника и 4 (четири) члана. 

3.  За члана Етичке комисије може бити изабрано лице које: 

         - посједује високе етичке вриједности и ужива углед и поштовање у својој средини; 

          - има пребивалиште на територији општине; 

4.  За чланове Етичке комисије бирају се: 

        - 1 представник  из реда грађана; 

        - 1 представник из реда запослених у органима локалне управе, 

        - 1 представник из реда запослених у јавним службама; 

        - 1 предстсвник из реда запослених у локалним медијима; 

        - 1 представник НВО; 

5.  За члана Етичке комисије не може бити изабрано лице које је: 

        - изабрани представник или функционер у смислу одредаба Етичког      кодекса 

изабраних представника или функционера; 

         - функционер или члан органа политичке партије (предсједник,чланови 

предсједништва, њихови замјеници, чланови извршних и главних одбора, као и други 

партијски функционери; 

          - правоснажно осуђени за кривично дјело која га чине неподобним за чланство у 

Етичкој комисији; 



6. Овлашћени предлагач, уз предлог, обавезно доставља : име и презиме кандидата, друге 

личне податке, податке о пребивалишту, краћу биографију и образложење предлога. 

   Овлашћени предлагач доставља и: 

         - потписану изјаву кандидата да испуњава услове за члана Етичке комисије у смислу 

става 5. из Јавног позива; 

         - доказ о пребивалишту кандидата; 

         - доказ о радном односу кандидата за лица из става 4. тачке 2-4 овог позива; односно 

доказ о чланству кандидата за лица из става 4.тачка 5 позива; 

         - изјаву кандидата о прихватању кандидатуре. 

7. Сви изрази који се у овом позиву користе за физичка лица у мушком роду обухватају 

исте изразе у женском  роду.  

8. Предлози се достављају у року од 30 дана од дана објављивања у Пљеваљским 

новинама, на адресу: Одбор за избор и именовања СО Пљевља, ул. Краља Петра I  бр. 27.  

 

                                                                   

                                                                                     Предсједница  Одбора, 

                                                                                     Дијана Гомилановић  с.р. 

 

 

 

 

 

 


