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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
САВЕТ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ 
КОДЕКСА ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА 
БРОЈ: 06-58-2/06-I-04-01 
ДАНА: 07.07.2006. године 
З Р Е Њ А Н И Н   
 

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 број: 06-11-11/06-I-
04-01 од 20.03.2006. године и Одлуке о покретању 
поступка против функционера локалне самоуправе 
Душанке Трифунов, на функцији председника 
Скупштине општине Зрењанин број: 06-27-9/06-I-04-
01 од 06.06.2006. године, Савет за праћење примене 
Етичког кодекса понашања функционера је дана 
07.07.2006. године донео следећу 
 

О Д Л У К У 
 

УТВРЂУЈЕ СЕ да је ДУШАНКА 
ТРИФУНОВ функционер локалне самоуправе, на 
функцији председника Скупштине општине 
Зрењанин из Зрењанина, ул. Коче Коларова бр. 54/5, 
изабрана на ову функцију са страначке листе 
кандидата Покрета снага Србије. 

По  покренутом поступку о утврђивању 
повреде одредаба Етичког кодекса понашања 
функционера локалне самоуправе, спроведен је 
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 утврђено је да је 
Душанка Трифунов током вршења своје функције 
председника Скупштине општине Зрењанин, 
променила странку и тако преласком из политичке 
странке Покрет снага Србије дана 04.05.2006. године 
прешла у политичку странку Демократска  странка 
Србије и на тај начин повредила члан 4. став 2. 
Етичког кодекса понашања функционера локалне 
самоуправе.  

На основу Одлуке о утврђеном чињеничном 
стању и постојању повреде Кодекса а по члану 4. став 
2. Етичког кодекса понашања функционера локалне 

самоуправе ''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'', Савет за праћење примене 
Етичког кодекса понашања функционера, 
функционеру локалне самоуправе Душанки 
Трифунов, на функцији председника Скупштине 
општине Зрењанин, изриче меру:  

Јавно објављивање Одлуке о утврђеној 
повреди Кодекса из члана 4. став 2. Етичког 
кодекса понашања функционера локалне 
самоуправе са препоруком Скупштини општине 
Зрењанин за разрешење Душанке Трифунов са 
функције председника Скупштине општине 
Зрењанин. 

Препоручује се функционеру локалне 
самоуправе Душанки Трифунов, на функцији 
председника Скупштине општине Зрењанин, да 
имајући у виду изречену меру врати мандат 
политичкој странци са чије је страначке листе 
изабрана – Покрету снага Србије.  

Јавно објављивање Одлуке о утврђеној повреди 
Кодекса из члана 4. став 2.  Етичког кодекса 
понашања функционера локалне самоуправе са 
препоруком Скупштини општине Зрењанин за 
разрешење Душанке Трифунов са функције 
председника Скупштине општине Зрењанин, објавити 
у ''Службеном листу општине Зрењанин''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

ДушанкаТрифунов за одборника Скупштине 
општине Зрењанин изабрана је по пропорционалном 
систему 19. септембра 2004. године са страначке 
листе политичке странке Покрет снага Србије. 
Мандат одборника потврђен јој је на Конститутивној 
седници СО Зрењанин одржаној 18.10.2004. године. 
Дана 31.05.2005. године као одборник Скупштине 
општине Зрењанин, одборници Скупштине општине 
Зрењанин су у складу са Статутом општине Зрењанин 
Душанку Трифунов изабрали за председника 
Скупштине општине Зрењанин на којој се и сада 
налази. 

Као изабрани функционер локалне самоуправе 
са страначке листе кандидата за председника 
Скупштине општине Зрењанин, Душанка Трифунов 
је дана 04.05.2006. године променила политичку 
странку и из Покрета снага Србије са чије је листе 
изабрана на ову функцију, приступила политичкој 
странци Демократска странка Србије задржавајући и 
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даље изабрану функцију председника Скупштине 
општине Зрењанин.  

Сходно Одлуци о утврђеном чињеничном 
стању и утврђеној повреди Кодекса из члана 4. став 2. 
Етичког кодекса понашања функционера а имајући у 
виду околности тежине повреде Кодекса и последице 
које је изазвала својим чињењем тако што је изазвала 
кризу локалне власти, деградирала функцију 
председника Скупштине општине Зрењанин и 
изневерила изборну вољу грађана, одговорна је за 
свој поступак и утврђену повреду Кодекса. 

Имајући у виду да именована није сарађивала 
са Саветом за праћење примене Етичког кодекса 
понашања функционера а да је иста потписник 
Одлуке о образовању Савета за праћење примене 
Етичког кодекса понашања функционера број: 06-11-
11/06-I-04-01 од 20.03.2006. године, те је на тај начин 
била и упозната са одредбама Етичког кодекса 
понашања функционера. 

Јавно објављивање Одлуке о утврђеној повреди 
Кодекса из члана 4. став 2. Етичког кодекса 
понашања функционера локалне самоуправе са 
препоруком Скупштини општине Зрењанин за 
разрешење Душанке Трифунов са функције 
председника Скупштине општине Зрењанин објавити 
у ''Службеном листу општине Зрењанин''.  
 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
Биљана Раду, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
САВЕТ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ 
КОДЕКСА ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА 
БРОЈ: 06-58-3/06-I-04-01 
ДАНА: 07.07.2006. године 
З Р Е Њ А Н И Н   
 

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 број: 06-11-11/06-I-
04-01 од 20.03.2006. године и Одлуке о покретању 
поступка против функционера локалне самоуправе 
Радишић Слободана, одборника Скупштине општине 
Зрењанин број: 06-27-9/06-I-04-01 од 06.06.2006. 
године, Савет за праћење примене Етичког кодекса 
понашања функционера је дана 07.07.2006. године 
донео следећу 

О Д Л У К У 
 

УТВРЂУЈЕ СЕ да је РАДИШИЋ 
СЛОБОДАН функционер локалне самоуправе, 
одборник Скупштине општине Зрењанин из 
Зрењанина, ул. Зеленгорска  бр. 14. изабран на ову 
функцију са страначке листе кандидата Покрета снага 
Србије. 

По  покренутом поступку о утврђивању 
повреде одредаба Етичког кодекса понашања 
функционера локалне самоуправе, спроведен је 
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 утврђено је да је 
Радишић Слободан током вршења своје функције 
одборника Скупштине општине Зрењанин повредио 
члан 4. став 2. Етичког кодекса понашања 
функционера локалне самоуправе, на тај начин што је 
на функцију одборника изабран по пропорционалном 
систему 19. септембра 2004. године. На 
Конститутивној седници Скупштине општине 
Зрењанин, одржаној дана 18.10.2004. године потврђен 
му је мандат. Дана 08.05.2006. године Радишић 
Слобода је променио политичку странку Покрет 
снага Србије и приступио политичкој странци 
Демократска странка Србије. 

На основу Одлуке о утврђеном чињеничном 
стању и постојању повреде Кодекса а по члану 4. став 
2. Етичког кодекса понашања функционера локалне 
самоуправе ''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'', Савет за праћење примене 
Етичког кодекса понашања функционера, 
функционеру локалне самоуправе Радишић 
Слободану, одборнику Скупштине општине 
Зрењанин изриче меру:  

Јавно објављивање Одлуке о утврђеној 
повреди Кодекса из члана 4. став 2. Етичког 
кодекса понашања функционера локалне 
самоуправе са препоруком Радишић Слободану да 
да оставку на функцију одборника Скупштине 
општине Зрењанин.     

Препоручује се  функционеру локалне 
самоуправе Радишић Слободану, одборнику 
Скупштине општине Зрењанин да имајући у виду 
изречену меру врати мандат странци са чије је 
страначке листе изабран – Покрету снага Србије.  

Јавно објављивање Одлуке о утврђеној повреди 
Кодекса из члана 4. став 2.  Етичког кодекса 
понашања функционера локалне самоуправе са 
препоруком Радишић Слободану да да оставку на 
функцију одборника Скупштине општине Зрењанин, 
објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Радишић Слободан је на функцију одборника 
изабран по пропорционалном  систему 19. септембра 
2004. године. На Конститутивној седници Скупштине 
општине Зрењанин, одржаној дана 18.10.2004. године 
потврђен је мандат одборнику Радишић Слободану.  
Дана 08.05.2006. године Радишић Слободан је 
променио политичку странку Покрет снага Србије и 
приступо  политичкој странци Демократска странка 
Србије. 

Сходно Одлуци о утврђеном чињеничном 
стању и утврђеној повреди Кодекса из члана 4. став 2. 
Етичког кодекса понашања функционера а имајући у 
виду околности тежине повреде Кодекса и последице 
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које је изазвао  својим чињењем тако што је изазвао  
кризу локалне власти и изневерио изборну вољу 
грађана као и да није сарађивао са Саветом за 
праћење примене Етичког кодекса понашања 
функционера одговоран је за свој поступак и 
утврђену повреду Кодекса. 

Јавно објављивање Одлуке о утврђеној повреди 
Кодекса из члана 4. став 2. Етичког кодекса 
понашања функционера локалне самоуправе са 
препоруком Радишић Слободану да да оставку на 
функцију одборника Скупштине општине Зрењанин 
објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''. 
 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
Биљана Раду, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
САВЕТ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ 
КОДЕКСА ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА 
БРОЈ: 06-58-4/06-I-04-01 
ДАНА: 07.07.2006. године 
З Р Е Њ А Н И Н   
 

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 број: 06-11-11/06-I-
04-01 од 20.03.2006. године и Одлуке о покретању 
поступка против функционера локалне самоуправе 
Бурса Мироњела, одборника Скупштине општине 
Зрењанин број: 06-27-9/06-I-04-01 од 06.06.2006. 
године, Савет за праћење примене Етичког кодекса 
понашања функционера је дана 07.07.2006. године 
донео следећу 

О Д Л У К У 
 

УТВРЂУЈЕ СЕ да је БУРСА МИРОЊЕЛ 
функционер локалне самоуправе, одборник 
Скупштине општине Зрењанин из Јанков Моста, ул. 
Тудора Владимиреску бр. 37 изабран на ову функцију 
са страначке листе кандидата Покрета снага Србије.  

По  покренутом поступку о утврђивању 
повреде одредаба Етичког кодекса понашања 
функционера локалне самоуправе, спроведен је 
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 утврђено је да је  
Бурса Мироњел током вршења своје функције 
одборника Скупштине општине Зрењанин повредио 
члан 4. став 2. Етичког кодекса понашања 
функционера локалне самоуправе на тај начин што је 
на функцију одборника изабран по пропорционалном 
систему 19. септембра 2004. године. Дана 08.05.2006. 
године Бурса Мироњел је променио политичку 
странку Покрет снага Србије и приступио политичкој 
странци Демократска странка Србије, да би 

12.05.2006. године поднео оставку на чланство у 
Демократској странци Србије а затим истог дана дао 
изјаву Покрету снага Србије да повлачи оставку коју 
је поднео на чланство у Покрету снага Србије и да се 
сматра њиховим чланом. Дана 02.06.2006. године 
подноси оставку на чланство у Покрету снага Србије 
да би 08.06.2006. године дао изјаву Мандатној 
комисији Скупштине општине Зрењанин да  постаје 
члан Демократске странке Србије и да ће своје 
деловање усаглашавати са деловањем одборничке 
групе и Општинског одбора Демократске странке 
Србије у чије је чланство ступио. 

На основу Одлуке о утврђеном чињеничном 
стању и постојању повреде Кодекса а по члану 4. став 
2. Етичког кодекса понашања функционера локалне 
самоуправе ''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'', Савет за праћење примене 
Етичког кодекса понашања функционера, 
функционеру локалне самоуправе Бурса Мироњелу, 
одборнику Скупштине општине Зрењанин, изриче 
меру:  

Јавно објављивање Одлуке о утврђеној 
повреди Кодекса из члана 4. став 2. Етичког 
кодекса понашања функционера локалне 
самоуправе са препоруком Бурса Мироњелу да да 
оставку на функцију одборника Скупштине 
општине Зрењанин.        

Препоручује се  функционеру локалне 
самоуправе Бурса Мироњелу, одборнику Скупштине 
општине Зрењанин да имајући у виду изречену меру 
врати мандат странци са чије је страначке листе 
изабран – Покрету снага Србије.  

Јавно објављивање Одлуке о утврђеној повреди 
Кодекса из члана 4. став 2.  Етичког кодекса 
понашања функционера локалне самоуправе са 
препоруком Бурса Мироњелу да да оставку на 
функцију одборника Скупштине општине Зрењанин, 
објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Бурса Мироњел је на функцију одборника 
изабран по пропорционалном  систему 19. септембра 
2004. године. На Конститутивној седници Скупштине 
општине Зрењанин, одржаној дана 18.10.2004. године 
потврђен је мандат одборнику Бурса Мироњелу. Дана 
08.05.2006. године Бурса Мироњел је променио 
политичку странку Покрет снага Србије и приступо  
политичкој странци Демократска странка Србије, да 
би 12.05.2006. године поднео оставку на чланство у 
Демократској странци Србије а затим истог дана дао 
изјаву Покрету снага Србије да повлачи оставку коју 
је поднео на чланство у Покрету снага Србије и да се 
сматра њиховим чланом. Дана 02.06.2006. године 
подноси оставку на чланство у Покрету снага Србије 
да би 08.06.2006. године дао изјаву Мандатној 
комисији Скупштине општине Зрењанин да постаје 
члан Демократске странке Србије и да ће своје 
деловање усаглашавати са са деловањем одборничке 
групе и Општинског одбора Демократске странке 
Србије у чије је чланство ступио.  
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Сходно Одлуци о утврђеном чињеничном 
стању и утврђеној повреди Кодекса из члана 4. став 2. 
Етичког кодекса понашања функционера а имајући у 
виду околности тежине повреде Кодекса и последице 
које је изазвао  својим чињењем тако што је изазвао  
кризу локалне власти и изневерио изборну вољу 
грађана као и да није сарађивао са Саветом за 
праћење примене Етичког кодекса понашања 
функционера одговоран је за свој поступак и 
утврђену повреду Кодекса. 

Својим преласцима из једне политичке странке 
у другу и обрнуто деградирао је функцију коју 
обавља.  

Јавно објављивање Одлуке о утврђеној повреди 
Кодекса из члана 4. став 2. Етичког кодекса 
понашања функционера локалне самоуправе са 
препоруком Бурса Мироњелу да да оставку на 
функцију одборника Скупштине општине Зрењанин 
објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''. 
 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
Биљана Раду,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
САВЕТ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ 
КОДЕКСА ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА 
БРОЈ: 06-60-3/06-I-04-01 
ДАНА: 19.07.2006. године 
З Р Е Њ А Н И Н   
 

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 број: 06-11-11/06-I-
04-01 од 20.03.2006. године и Одлуке о покретању 
поступка против функционера локалне самоуправе 
Узелац Станка, одборника Скупштине општине 
Зрењанин број: 06-27-9/06-I-04-01 од 06.06.2006. 
године, Савет за праћење примене Етичког кодекса 
понашања функционера је дана 19.07.2006. године 
донео следећу 

О Д Л У К У 
 

УТВРЂУЈЕ СЕ да је УЗЕЛАЦ СТАНКО 
функционер локалне самоуправе, одборник 
Скупштине општине Зрењанин из Зрењанина, ул. 
Августа Цесарца бр. 23 изабран на ову функцију са 
страначке листе кандидата Српске Радикалне странке.   

По покренутом поступку о утврђивању повреде 
одредаба Етичког кодекса понашања функционера 
локалне самоуправе, спроведен је 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 утврђено је да је Узелац 
Станко током вршења своје функције одборника 
Скупштине општине Зрењанин повредио члан 4. став 

2. Етичког кодекса понашања функционера локалне 
самоуправе,  на тај начин што је на функцију 
одборника изабран по пропорционалном систему 19. 
септембра 2004. године. На седници Скупштине 
општине Зрењанин одржаној дана 29.11.2004. године 
ранији одборник Српске радикалне стране је поднео 
оставку на функцију одборника а на истој седници је 
потврђен мандат Узелац Станку одборнику Српске 
радикалне странке. Дана 20.12.2005. године Узелац 
Станко   је напустио политичку странку Српска 
радикална странка. 

На основу Одлуке о утврђеном чињеничном 
стању и постојању повреде Кодекса а по члану 4. став 
2. Етичког кодекса понашања функционера локалне 
самоуправе ''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'', Савет за праћење примене 
Етичког кодекса понашања функционера, 
функционеру локалне самоуправе Узелац Станку, 
одборнику Скупштине општине Зрењанин изриче 
меру:  

Јавно објављивање Одлуке о утврђеној 
повреди Кодекса из члана 4. став 2. Етичког 
кодекса понашања функционера локалне 
самоуправе са препоруком Узелац Станку да да 
оставку на функцију одборника Скупштине 
општине Зрењанин.      

Препоручује се  функционеру локалне 
самоуправе Узелац Станку, одборнику Скупштине 
општине Зрењанин да имајући у виду изречену меру 
врати мандат странци са чије је страначке листе 
изабран – Срспкој радикалној странци.  

Јавно објављивање Одлуке о утврђеној повреди 
Кодекса из члана 4. став 2.  Етичког кодекса 
понашања функционера локалне самоуправе са 
препоруком Узелац Станку да да оставку на функцију 
одборника Скупштине општине Зрењанин, објавити у 
''Службеном листу општине Зрењанин''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Узелац Станко је на функцију одборника 
изабран по пропорционалном  систему 19. септембра 
2004. године. На седници Скупштине општине 
Зрењанин одржаној дана 29.11.2004. године ранији 
одборник Српске радикалне стране је поднео оставку 
на функцију одборника а на истој седници је 
потврђен мандат Узелац Станку одборнику Српске 
радикалне странке. Дана 20.12.2005. године Узелац 
Станко је напустио политичку странку  Срспка 
радикална странка. 

Сходно Одлуци о утврђеном чињеничном 
стању и утврђеној повреди Кодекса из члана 4. став 2. 
Етичког кодекса понашања функционера а имајући у 
виду околности тежине повреде Кодекса и последице 
које је изазвао  својим чињењем тако што је 
изневерио изборну вољу грађана, као и да није 
сарађивао са Саветом за праћење примене Етичког 
кодекса понашања функционера одговоран је за свој 
поступак и утврђену повреду Кодекса. 

Јавно објављивање Одлуке о утврђеној повреди 
Кодекса из члана 4. став 2. Етичког кодекса 
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понашања функционера локалне самоуправе са 
препоруком Узелац Станку да да оставку на функцију 
одборника Скупштине општине Зрењанин објавити у 
''Службеном листу општине Зрењанин''. 
 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
Биљана Раду,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
САВЕТ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ 
КОДЕКСА ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА 
БРОЈ: 06-60-4/06-I-04-01 
ДАНА: 19.07.2006. године 
З Р Е Њ А Н И Н   
 

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 број: 06-11-11/06-I-
04-01 од 20.03.2006. године и Одлуке о покретању 
поступка против функционера локалне самоуправе 
Гошевски Слободана, одборника Скупштине 
општине Зрењанин број: 06-27-9/06-I-04-01 од 
06.06.2006. године, Савет за праћење примене 
Етичког кодекса понашања функционера је дана 
19.07.2006. године донео следећу 
 

О Д Л У К У 
 

УТВРЂУЈЕ СЕ да је ГОШЕВСКИ 
СЛОБОДАН функционер локалне самоуправе, 
одборник Скупштине општине Зрењанин из 
Зрењанина, ул. Врањевачка бр. 47 изабран на ову 
функцију са страначке листе кандидата Демократске 
странке.   

По покренутом поступку о утврђивању повреде 
одредаба Етичког кодекса понашања функционера 
локалне самоуправе, спроведен је 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 утврђено је да је Гошевски 
Слободан током вршења своје функције одборника 
Скупштине општине Зрењанин повредио члан 4. став 
2. Етичког кодекса понашања функционера локалне 
самоуправе,  на тај начин што је на функцију 
одборника изабран по пропорционалном систему 19. 
септембра 2004. године. На седници Скупштине 
општине Зрењанин одржаној дана 18.11.2005. године 
Гошевски Слободан је напустио политичку странку 
Демократска странка и приступио политичкој 
странци Либерално Демократској партији. 

На основу Одлуке о утврђеном чињеничном 
стању и постојању повреде Кодекса а по члану 4. став 

2. Етичког кодекса понашања функционера локалне 
самоуправе ''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'', Савет за праћење примене 
Етичког кодекса понашања функционера, 
функционеру локалне самоуправе, Гошевски 
Слободану одборнику Скупштине општине Зрењанин 
изриче меру:  

Јавно објављивање Одлуке о утврђеној 
повреди Кодекса из члана 4. став 2. Етичког 
кодекса понашања функционера локалне 
самоуправе са препоруком Гошевски Слободану 
да да оставку на функцију одборника Скупштине 
општине Зрењанин.     

Препоручује се  функционеру локалне 
самоуправе Гошевски Слободану, одборнику 
Скупштине општине Зрењанин да имајући у виду 
изречену меру врати мандат странци са чије је 
страначке листе изабран – Демократској странци.  

Јавно објављивање Одлуке о утврђеној повреди 
Кодекса из члана 4. став 2.  Етичког кодекса 
понашања функционера локалне самоуправе са 
препоруком Гошевски Слободану да да оставку на 
функцију одборника Скупштине општине Зрењанин, 
објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Гошевски Слободан је на функцију одборника 
изабран по пропорционалном  систему 19. септембра 
2004. године. На седници Скупштине општине 
Зрењанин одржаној дана 18.11.2005. године 
Гошевски Слободан је напустио политичку странку 
Демократска странка и приступио политичкој 
странци Либерално Демократској партији. 

Сходно Одлуци о 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. 

По позиву Савета за праћење примене Етичког 
кодекса понашања функционера локалне самоуправе 
именовани је приступио дана 14.06.2006. године да да 
изјаву Савету, сарађивао је са Саветом и образложио 
своју Одлуку о преласку из Демократске странке у 
Либерално демократску партију.  

Јавно објављивање Одлуке о утврђеној повреди 
Кодекса из члана 4. став 2. Етичког кодекса 
понашања функционера локалне самоуправе са 
препоруком Гошевски Слободану да да оставку на 
функцију одборника Скупштине општине Зрењанин 
објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''. 
       

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
Биљана Раду, с.р. 
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