Na temelju članka 8. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine («Službene novine F BiH br. 49/06), članka 25. Statuta općine Odžak
( «Službeni glasnik općine Odžak» br. 2/09), te članka 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Odžak («Službeni glasnik općine Odžak» br. 3/09), Općinsko vijeće Odžak na sjednici
održanoj dana 12.03.2010.godine, d o n o s i:

KODEKS PONAŠANJA
IZABRANIH PREDSTAVNIKA-VIJEĆNIKA
U OPĆINSKOM VIJEĆU ODŽAK
1. UVOD
Članak 1.
1. Sadržaj ovog Kodeksa ponašanja kao temelj političkog integriteta izabranih
predstavnika-vijećnika Općine Odžak ( u daljnjem tekstu: Kodeks) utvrñuje okvir etičkih
načela za javne dužnosnike, prilagoñen postojećem zakonodavstvu, propisima i načelima
javne administracije.
Vijećnici Općinskog vijeća Odžak, kao izravno izabrani predstavnici svih grañana u
općini Odžak uzajamno se obvezuju na poštivanje ovog Kodeksa u cilju jačanja povjerenja
javnosti, osobnog i političkog integriteta i autoriteta koji pripada Općinskom vijeću Odžak i
njima kao njegovom sastavnom dijelu.
2. Ovim Kodeksom izabrani predstavnici-vijećnici u Općinskom vijeću Odžak
promoviraju etička načela i standarde svog ponašanja, kojih će se pridržavati kako bi, u
domenu svog djelovanja mandat ostvarili u najboljem interesu svih grañana općine Odžak.

2. PODRUČJE PRIMJENE
Članak 2.
1.Ovaj Kodeks se odnosi na vijećnike Općinskog vijeća Odžak, kao izabrane
predstavnike grañana na izravnim i tajnim izborima.
2. Načela ponašanja utvrñena ovim Kodeksom primjenjivati će se i u izbornoj
kampanji.

3. NAČELA PONAŠANJA
Članak 3.
Usvajanjem ovog Kodeksa izabrani predstavnici-vijećnici preuzimaju obvezu da će,
u cilju obnašanja svojih dužnosti u Općinskom vijeću Odžak, i prema javnosti, u cijelosti,
pridržavati se načela prioriteta zakona i općeg interesa, integriteta, otvorenosti, poštenja i
odgovornosti, izbjegavanja sukoba interesa, pravilnog upravljanja resursima, uzajamnog
štovanja i uvažavanja, nesebičnosti, zabrane mita i korupcije.
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3.1.Prioritet zakona i općeg interesa
Članak 4.
1.U svom cjelokupnom djelovanju izabrani predstavnici-vijećnici uvijek će poštovati
prioritet zakona i općeg interesa i svoje aktivnosti će usmjeriti i djelovati u ostvarivanju
javnog interesa.
2. Izabrani predstavnici-vijećnici će u svom djelovanju uvijek imati na umu da su izabrani
predstavnici svih grañana u općini Odžak, a ne nekog njihovog dijela.
3. U svom djelovanju uvijek će se truditi svoje odluke i akcije podešavati isključivo u
okviru propisa i po procedurama koje su predviñene propisima.
4. .Niti jednu svoju odluku neće donijeti, niti će glasovati, niti prešutjeti da javno iznesu
svoje stajalište, ukoliko im je poznato da odreñeni akt koji se treba donijeti nije sukladan
propisima ili da nije poštovana procedura njegovog donošenja.
3.2. Integritet
Članak 5.
U svom djelovanju izabrani predstavnici-vijećnici će, prema svojim znanjima
i sposobnostima, uvijek samostalno donositi svoje odluke za koje su odgovorni, uvijek
imajući u vidu najbolji interes svih grañana i neće preuzimati financijske ili druge obveze
prema pojedincima i organizacijama koje bi za uzvrat tražile da vrše utjecaj na njih u
obavljanju njihovih javnih dužnosti.
3.3. Nesebičnost
Članak 6.
Poštujući pravilo da mandat pripada izabranom predstavniku-vijećniku, a ne političkoj
stranci s čije liste je izabran, izbrani predstavnik-vijećnik će postupati sukladno općem
interesu koji isključuje rad za financijsku dobit ili bilo koju drugu izravnu ili neizravnu korist
za sebe ili osobe iz svoga privatnog okruženja.
3.4. Zabrana mita i korupcije
Članak 7.
Izabrani predstavnici-vijećnici ni u kom slučaju neće, u obavljanju svojih dužnosti
primati ili davati neku naknadu, obećavati nagradu ili kakvu drugu korist, ili na bilo koji
drugi način se ponašati što se može okarakterizirati kao aktivno ili pasivno podmićivanje po
važećem zakonodavstvu, a u svezi s podržavanjem ili nepodržavanjem odreñenog prijedloga
akta, a naročito ako su ta stajališta suprotna Ustavu, zakonima, Statutu općine i drugim
propisima.
3.5. Otvorenost i odnosi sa medijima
Članak 8.
1. Izabrani predstavnici-vijećnici će u svom djelovanju i u svezi s odlukama koje
donose uvijek biti otvoreni, i niti jednom svojom aktivnošću neće izbjegavati jasno i javno
priopćiti svoja stajališta i razloge za vlastite odluke i ponašanja.
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2. Prema zahtjevima medija će pošteno i u potpunosti pružati informacije vezane za
objavljene njihove dužnosti i neće pružiti bilo kakvu povjerljivu informaciji ili informaciju
koja se tiče privatnog života izabranih predstavnika-vijećnika ili trećih osoba.

3.6. Odgovornost
Članak 9.
1. Izabrani predstavnici-vijećnici su za svoje odluke i aktivnosti odgovorni i sudu
javnosti i biti će uvijek spremni podvrgnuti se bilo kojoj vrsti kontrole koja odgovara
njihovom položaju.
2.Osjećajući osobnu odgovornost, izabrani predstavnik-vijećnik neće svoju poziciju
koristiti za davanje prijedloga akta ili donošenje akta za koji zna ili je očigledno, da je
suprotan propisima.
3.7. Izbjegavanje sukoba interesa
Članak 10.
1. Izabrani predstavnici-vijećnici će se u svakom slučaju pridržavati odredaba
Zakona o sukobu interesa i drugih zakona koji ureñuju nespojivost dužnosti izabranog
predstavnika s dužnosti ili položajem u lokalnoj upravi, državnom organu ili poduzeću. U
svim slučajevima nastupanja sukoba interesa ili nespojivosti dužnosti, izabrani predstavnikvijećnik će u najkraćem roku prijaviti takav slučaj i odstupiti s pozicije.
2. Izabrani predstavnik-vijećnik će u svakom slučaju tijekom rasprave prijaviti slučaj
sukoba interesa, ako se razmatra odreñeni akt koji treba biti usvojen i po kome bi on, ili
osoba iz njegovog privatnog okruženja, ili pravni subjekt u kome ima financijski ili drugi
interes, trebala ostvariti kakvu korist ili privilegiju i prilikom odlučivanja će se izuzeti od
izjašnjavanja.
3. Izabrani predstavnik-vijećnik će se uredno pridržavati zahtjeva za prijavu podataka
ili davanja informacija o dužnostima koje zauzima, zanimanju i promjenama u njegovoj
imovini.

3.8. Upravljanje resursima
Članak 11.
1. Izabrani predstavnici vijećnici će se najvećom pozornošću i osjećanjem svoje
osobne odgovornosti usmjeravati svoje ponašanje i odluke koje se odnose na financijska
sredstva i upravljanje imovinom općine, isključivo u skladu s propisima i općim interesom.
Svojim ponašanjem neće dati povoda, niti aktivno ili pasivno sudjelovati u pripremanju ili
podupirati donošenje nepravilnih odluka koje bi mogle donijeti osobne koristi ili ostvarenje
nečijeg privatnog interesa s kojima su povezani financijskim ili nekim drugim interesom.
2. Izabrani predstavnici-vijećnici će se suzdržavati od svih akcija koje bi trebale
rezultirati izborom, imenovanjem ili postavljanjem osoba na odreñene pozicije, a da se pri
tom ne provode propisi, ne osigura postupak otvorene javne konkurencije, neovisne provjere
i poštovanja načela kvaliteta, profesionalnosti, znanja i sposobnosti.
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3.9. Uzajamno poštovanje i uvažavanje

Članak 12.
1. U meñusobnom komuniciranju, i uopće komuniciranju s javnošću, izabrani
predstavnici-vijećnici će, u svakom slučaju, istupati sa uvažavanjem i poštovanjem,
izbjegavajući uporabu izraza koji mogu vrijeñati ili omalovažavati druge osobe ili skupine, na
taj način poštujući jednaka prava svih na uvažavanje njihove osobe i uvjerenja.
2. Poštujući obveze izabranih predstavnika-vijećnika da su dužni prisustvovati
sjednicama Općinskog vijeća i radnih dijela čiji su članovi, a uvažavajući jedni druge, neće
napuštati zasjedanje prije završetka a niti tijekom trajanja, a da prethodno ne priopće javno ili
predsjedatelju razlog povremenog ili potpunog napuštanja zasjedanja. Ako su opravdanim
razlogom spriječeni prisustvovati sastancima ili sjednicama na koje su uredno i blagovremeno
pozvani, predsjedatelju će priopćiti razloge, a on će Vijeće, tijelo i forum izvijestiti o razlogu
izostanka pozvanog vijećnika.
3. Takoñer, izabrani predstavnici-vijećnici neće, bez opravdanog razloga, izostajati sa
javnih manifestacija ili javnih skupova na koje su uredno i blagovremeno pozvani u svojstvu
izabranog predstavnika. O razlozima eventualnog izostanka blagovremeno će izvijestiti
organizatora manifestacije ili skupa.
4. SVEČANA IZJAVA
Članak 13.
Izabrani predstavnici-vijećnici prilikom preuzimanja dužnosti daju svečanu izjavu,
kako je to predviñeno Poslovnikom o radu Općinskog vijeća, i potpisuju posebnu izjavu o
prihvaćanju i obavezi poštovanja ovog Kodeksa.

5. PRAĆENJE PRIMJENE KODEKSA
Članak 14.
1. Izabrani predstavnici-vijećnici će se uzajamno podsjećati i pozivati na obvezu
poštovanja načela ponašanja utvrñenih ovim Kodeksom.
2. Predsjedatelj Općinskog vijeća će s najvećom pozornošću pratiti ostvarivanje
načela utvrñenih ovim Kodeksom i ima ovlasti u svakom trenutku upozoriti na obvezu
ponašanja u skladu s Kodeksom, kao i poduzeti mjere u skladu s Poslovnikom o radu
općinskog vijeća.
3. Izabrani predstavnici-vijećnici će svojim aktivnostima podupirati održavanje
grañanskih panela, kao oblika neposrednog sudjelovanja grañana u lokalnoj samoupravi, a na
kojima bi grañani iznosili svoja viñenja, izmeñu ostalog i o poštivanju ovog Kodeksa
ponašanja.
Članak 15.
1. Izabrani predstavnik-vijećnik biti će spreman u slučaju utvrñivanja povrede neke od
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odredbi ovog Kodeksa podvrgnuti se mjerama, a po postupku utvrñenom ovim Kodeksom.
2. Svrha ovih mjera je javna osuda neprihvatljivog ponašanja suprotnog ovom
Kodeksu kao i moralni utjecaj na buduće ponašanje izabranog predstavnika-vijećnika.
3. Kazne za povredu neke od odredbi ovog Kodeksa su:
- ukor,
- javni ukor s objavljivanjem izviješća i odluke,
- novčana kazna.
4. Uz mjeru ukora i mjeru javnog ukora sa objavljivanjem izviješća i odluke može se,
kao sporedna mjera, izreći i novčana kazna, sukladno ovom Kodeksu.
Članak 16.
1. Ako se izrekne mjera ukora, kao sporedna mjera može se izreći i novčana kazna u
visini od 10% od vijećničke naknade za razdoblje od 2 (dva) mjeseca.
2. Ako se izrekne mjera javnog ukora sa objavljivanjem izviješća i odluke, kao
sporedna mjera može se izreći i novčana kazna u visini od 20% od vijećničke naknade za
razdoblje od 4 (četiri) mjeseca.
3. Novčana kazna, kao glavna mjera, izriče se u visini od 40% od vijećničke naknade za
razdoblje od 3 (tri) do 6 (šest) mjeseci.
4. Ako je izrečena novčana kazna kao glavna mjera smatra se da je izrečena, kao
sporedna, i mjera javnog ukora sa objavljivanjem izviješća i odluke.
Članak 17.
1.U cilju osiguranja primjene ovog Kodeksa, Općinsko vijeće formira Etičko
povjerenstvo, sukladno Odluci o osnivanju stalnih radnih tijela općinskog vijeća Odžak
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
2.Povjerenstvo prati primjenu Kodeksa, a naročito javno iznesene primjedbe i
preporuke(u bilo kojem obliku), postupa po pojedinačnim prijedlozima i utvrñuje postojanje
povrede Kodeksa, podnosi izvještaj Općinskom vijeću sa preporukama i ima druga ovlaštenja
utvrñena ovim Kodeksom.
3. Povjerenstvo se sastoji od pet članova od koji su tri iz reda vijećnika i
dva iz reda uglednih i afirmiranih grañana u javnom životu.
4. Povjerenstvo bira predsjednika iz reda svojih članova koji su vijećnici.
5. Na rad Povjerenstva primjenjuju se odredbe Poslovnika o radu općinskog vijeća.

Članak 18.
1. Svaki član javnosti ovlašten je podnijeti prijavu povrede ovog Kodeksa, a u
prijavi će obvezno navesti za koje radnje smatra da su povreda Kodeksa i kojim dokazima to
potvrñuje.
2. Povjerenstvo razmatra prijavu i ovlašteno je provesti postupak ispitivanja
osnovanosti(u bilo kojem obliku), postupa po pojedinačnim prijedlozima i utvrñuje postojanje
povrede Kodeksa, podnosi izvještaj Općinskom vijeću sa preporukama i ima druga ovlaštenja
utvrñena ovim Kodeksom.
3. Ako Povjerenstvo zaključi da nije bilo povrede neke od odredbi ovog Kodeksa
obavijestiti će o tome podnositelja prijave, a Općinsko vijeće će o takvim slučajevima
obavještavati najmanje šestomjesečno.
4. Ako Povjerenstvo zaključi da je odreñeni izabrani predstavnik-vijećnik učinio
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povredu neke od odredbi ovog Kodeksa, Općinskom vijeću će podnijeti detaljno izviješće sa
preporukom o izricanju odreñenih mjera.
5. Općinsko vijeće odlučuje o vrsti i visini mjere na temelju preporuke Komisije,
izuzev ako samo priloži dodatne dokaze o nepostojanju povrede Kodeksa ili povrede
postupka utvrñenog ovim Kodeksom.
Članak 19.
1. Mjera ukora se izvršava priopćenjem predsjedatelja Općinskog vijeća o izrečenoj
mjeri i dostavom primjerka odluke izabranom predstavniku-vijećniku prema kome je mjera
izrečena.
2. Mjera javnog ukora s objavljivanjem izvješća i odluke se izvršava objavljivanjem
izvješća i odluke Općinskog vijeća o izricanju mjere u Službenom glasniku općine Odžak.
3. Novčana mjera se izvršava dostavom odluke Općinskog vijeća općinskoj Službi za
nabavku i zaštitu sredstava i resursa koja će osigurati njezino izvršenje umanjenjem
vijećničke naknade sukladno odluci.
5. O izrečenim mjerama za povredu ovog Kodeksa vodi se evidencija u općinskoj
Službi za komunikacije.
6. OBJAVLJIVANJE
Članak 20.
Svojim ponašanjem i aktivnostima izabrani predstavnici-vijećnici će osigurati
promociju ovog Kodeksa u javnosti i medijima.
Članak 21.
Ovaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom
glasniku općine Odžak».

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON/ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ODŽAK
OPĆINSKO VIJEĆE ODŽAK

Broj:01-01-59/10
Dana,12.03.2010.godine

PREDSJEDAVATELJ OV-a:
Derviš Šaćirović
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