
     Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 25. 
јануара 2005. године, на препоруку Скупштине Сталне конференције градова и 
општина, разматрала је текст Етичког кодекса понашања функционера локалне 
самоуправе у Србији са Декларацијом о усвајању истог од стране Скупштине 
Сталне  конференције  градова  и  општина  и  Модел  кодекса  понашања 
запослених у управи и јавним службама у граду и општини  и на основу члана 
21 Одлуке о организацији и раду органа градске општине Обреновац ("Сл. лист 
града Београда", бр. 32/04), донела следеће

З а к љ у ч к е

I -1. Усваја се Етички кодекс понашања функционера локалне 
самоуправе  у  Србији  у  тексту  који  је  усвојен  на  Скупштини  Сталне 
конференције градова и општина 14. и 15. децембра 2004. године.

2. Позивају се носиоци јавних функција органа и служби градске 
општине Обреновац и јавних предузећа чији је оснивач општина Обреновац да 
се  упознају  са  начелима  и  етичким  стандардима  понашања  из  усвојеног 
Кодекса  и  да  дају  писану  изјаву  да  су  спремни  да  се  руководе  његовим 
одредбама, тј. да се понашају у складу са истим.

3. Са одредбама Етичког кодекса понашања упознати запослене у 
општини Обреновац и јавним предузећима чији је оснивач општина, грађанство 
и медије.

II - 1. Усваја се и Модел кодекса понашања запослених у управи 
и јавним предузећима у општини у тексту који је предложила Скупштина Сталне 
конференције градова и општина 14. и 15. децембра 2004. године.

Правила  у  овом  Кодексу  су  саставни  део  програма  обуке  и 
усавршавања запослених.

2. Запослени у Општинској  управи и јавним предузећима чији је 
оснивач општина позивају се да се упознају са Кодексом понашања и да се 
понашају у складу са њим од момента кад писмено потврде да су упознати са 
његовом садржином.

3. Начелник Општинске управе општине Обреновац стараће се о 
примени Кодекса и предузимати мере за његово поштавање.

4.  Кодекс  објавити  на  огласним  таблама  Општинске  управе 
општине Обреновац и јавних предузећа чији је оснивач општина Обреновац.
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