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 На основу  Одлуке Скупштине 
општине Зрењанин о прихватању Етичког 
кодекса понашања функционера локалне 
самоуправе у Србији број: 06-8-38/05-I-04-01 
од 24.02.2005. године, члана 55. Одлуке о 
образовању Савета за праћење примене 
Етичког кодекса понашања функционера 
(''Службени лист општине Зрењанин'', 
бр.1/06 и ''Службени лист града Зрењанина'', 
бр.21/08 и 24/08) и Одлуке о покретању 
поступка против функционера локалне 
самоуправе Никић Борислава, одборника 
Скупштине града Зрењанина број: 06-123-
3/09-I-10-01 од 04.09.2009. године, Савет за 
праћење примене Етичког кодекса понашања 
функционера је дана 25.09.2009. године 
донео следећу 
 

 

О Д Л У К У 
 

 Функционеру локалне самоуправе 
НИКИЋ БОРИСЛАВУ, одборнику 
Скупштине града Зрењанина из Зрењанина, 
ул. Веселина Маслеше бр. 32, изриче се мера  
јавно објављивање Одлуке о утврђеној 
повреди Кодекса из члана 4. став 2. Етичког 
кодекса понашања функционера локалне 
самоуправе са препоруком именованом да да 
оставку на функцију одборника Скупштине 
града Зрењанина. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Никић Борислав је изабран на 
функцију одборника Скупштине града 
Зрењанина дана 11.маја 2008.године, са 
изборне листе ''Демократска странка Србије 
– Нова Србија – Војислав Коштуница''. Дана 
15.05.2009.године Никић Борислав је 
иступио из политичке странке ''Демократска 
странка Србије'' о чему је Градски одбор 
Демократске странке Србије доставио 
потврду Савету за праћење примене Етичког 
кодекса понашања функционера и изјаву 
именованог, а дана 24.06.2009.године Никић 
Борислав је приступио политичкој странци - 
Српска напредна странка о чему је Српска 
напредна странка доставила наведеном 
Савету писано обавештење. На тај начин, 
Никић Борислав је променио политичку 
странку којој је припадао у време избора.  
 Савет за праћење примене Етичког 
кодекса понашања функционера је спровео 
испитни поступак сходно члану 40. 44. и 46. 
Одлуке о образовању Савета за праћење 
примене Етичког кодекса понашања 
функционера (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 1/06 и ''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08 и 24/08) и утврдио да 
је Никић Борислав током вршења своје 



 

функције одборника Скупштине града 
Зрењанина повредио члан 4. став 2. Етичког 
кодекса понашања функционера локалне 
самоуправе, на тај начин што је променио 
странку којој је припадао у време избора.   
 Одредбом члана 4. став 2. Етичког 
кодекса понашања функционера локалне 
самоуправе регулисано је да ''Поштујући 
избор бирача, а нарочито ако је изабран са 
страначке листе кандидата, изабрани 
функционер локалне самоуправе треба да 
избегава да током свог мандата промени 
странку којој је припадао у време избора''. 
 Својим преласком из једне политичке 
странке у другу деградирао је функцију коју 
обавља. 
 Сходно утврђеном чињеничном стању 
и утврђеној повреди Кодекса из члана 4. став 
2. Етичког кодекса понашања функционера 
локалне самоуправе, а имајући у виду 
околности тежине повреде Кодекса и 
последице које је изазвао  својим чињењем 
тако што је изневерио изборну вољу грађана, 
Никић Борислав је одговоран за свој 
поступак и утврђену повреду Кодекса и у 
складу са чланом 55. став 3. Одлуке о 
образовању Савета за праћење примене 
Етичког кодекса понашања функционера 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 
1/06 и ''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
21/08 и 24/08) изриче му се мера јавно 

објављивање Одлуке о утврђеној повреди 
Кодекса из члана 4. став 2. Етичког кодекса 
понашања функционера локалне самоуправе 
са препоруком да  именовани         да оставку 
на функцију одборника Скупштине града 
Зрењанина. 
 Јавно објављивање Одлуке о 
утврђеној повреди Кодекса из члана 4. став 2. 
Етичког кодекса понашања функционера 
локалне самоуправе са препоруком да  Никић 
Борислав да оставку на функцију одборника 
Скупштине града Зрењанина, објавити у 
''Службеном листу града Зрењанина''. 
 На основу изнетог, донета је Одлука 
као у диспозитиву. 
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