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На основу члана 22. Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени
гласник Брчко дистрикта БиХ”, број 3/07) члана 45. Пословника Скупштине Брчко
дистрикта БиХ – пречишћени текст (“Службени гласник Брчко дистрикта БиХ”, број 11/03
и Налога супервизора од 8. маја 2007. године („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ 
број 14/07) Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 63. редовној сједници одржаној  31. 
јануара 2008. године, донијела је  

КОДЕКС ПОНАШАЊА
ПОСЛАНИКА СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

I.   Увод

Сврха и циљ Кодекса понашања посланика Скупштине Брчко дистрикта БиХ (у 
даљем тексту: Кодекс) је да се установе норме понашања које прихватају изабрани 
представници у току извршавања својих дужности.

Посланици Скупштине Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: посланици) 
сматрају да је у интересу сваког од њих појединачно, као и колектива, да оправдају и 
потврде повјерење грађана у њихов интегритет као појединаца и у Скупштину Брчко 
дистрикта БиХ као институцију. Да би се дошло до овог циља, посланици у сваком 
тренутку морају бити посвећени општем интересу грађана.  

II.   Универзална начела

За вријеме трајања мандата посланици ће се придржавати сљедећих 
универзалних начела понашања: 

 Несебичност – Посланици ће обављати своју дужност у интересу грађана и 
Брчко дистрикта БиХ. Неће обављати своју дужност ради остваривања 
финансијске или неке друге користи за себе, своју породицу, пријатеље и 
сараднике. 

 Интегритет – Посланици неће прихватати финансијску или другу нагодбу с 
лицима или организацијама које би могле затражити да лобирају у њихову 
корист.

 Објективност – У вршењу мандата, укључујући остваривање званичних 
контаката, додјеле признања или давање препорука за додјелу признања и 
награда појединцима, посланици се једни према другима неће понашати на 
начин којим би се кршила општа начела људских права и трудиће се да поштују 
различитост интереса.

 Одговорност – За своје одлуке и рад посланици су одговорни грађанима.

 Отвореност – Посланици ће бити што је могуће више отворени у свим радњама 
које предузимају и одлукама које доносе. Посланици ће настојати да омогуће 
приступ информацијама које су од јавног значаја и избјегаваће сукоб јавног и 
личног интереса. Посланици неће одавати информације које су им дате у 
повјерењу или информације повјерљиве природе без одобрења лица које је дало 
информацију или осим уколико их на то обавезује закон. 



 Честитост – Посланици су дужни да се изјасне, ако кроз обављање својих 
дужности остварују лични интерес и да предузму кораке да ријеше сваки сукоб 
који настане, како би заштитили јавне интересе, а у складу с нормама и 
процедурама које су на снази и које се примјењују у Брчко дистрикту БиХ.

III.   Општа правила понашања 

Став Скупштине је сљедећи:

1. Посланици ће поштовати Устав Босне и Херцеговине, Статут Брчко дистрикта 
БиХ и све прописе Босне и Херцеговине и Брчко дистрикта БиХ.  

2. Посланици се у јавности морају понашати примјерено, прикладно и етично и 
истовремено обављати дужности по својој савјести и искључиво за добробит 
Брчко дистрикта БиХ, његових грађана и Босне и Херцеговине. 

3. У вршењу свог мандата посланици не смију стављати властите интересе испред 
општих интереса.

4. Посланици су одговорни свим грађанима Дистрикта. Стога, посланици треба да 
одржавају редовне контакте с грађанима како би сазнали с којим проблемима се 
сусрећу и да заједнички процијене посљедице спровођења одлука које је 
донијела Скупштина.

5. Посланици ће увијек служити општем интересу и уздржаваће се од сваког 
понашања којим могу угрозити свој и кредибилитет Скупштине. Посланик је 
дужан да се понаша на начин којим ће очувати и појачати повјерење грађана у 
интегритет и ефикасност Скупштине. 

6. За вријеме трајања мандата, посланици неће користити свој статус посланика на 
неодговарајући начин, како би за себе или било које друго лице прибавили или 
обезбиједили неку корист.  

7. Посланици ће демонстрирати дјелотворан приступ у рјешавању проблема. 
Посланици ће имати на уму да представљају примјер становницима, пословним 
људима и осталим бирачима који учествују у јавним расправама. Својим 
примјером морају показати како особе различитих ставова могу наћи заједнички 
језик и потражити компромис који је од користи грађанима Брчко дистрикта БиХ у 
цјелини.

8. Посланици ће надлежним институцијама пријавити било какав покушај корупције, 
притиска или неодговарајућег утицаја трећих лица који је усмјерен на њихов рад.  

9. Посланици неће примати поклоне и користити услуге на основу којих би 
прекршили важеће одредбе Закона о сукобу интереса и остале важеће законе.

IV.  Посебна правила понашања

Став Скупштине је сљедећи: 

1. Посланици ће поштовати дигнитет осталих посланика – Посланици ће се 
једни према другима односити с поштовањем и уздржавати се од сваке 
примједбе којом се нарушава њихов интегритет и добар углед. 

2. Посланици ће поштовати личну приватност – Посланици ће поштовати 
приватност особе која је пружила информације, осим уколико постоје законити 
разлози или јавни интерес да информације буду достављене надлежним 
институцијама.  



3. Посланици ће пријавити интересе – Посланици су дужни да пријаве све 
финансијске, личне и остале интересе које имају, а у складу с важећим законима 
којима је регулисана ова материја. Свако непријављивање интереса, давање 
погрешних или нетачних података треба санкционисати.  

4. Посланици ће поштовати различитости – Посланици ће доприносити 
стварању радне средине у којој је свако третиран с поштовањем и дигнитетом, 
без обзира на пол, полни идентитет, сексуалну оријентацију, расно или етничко 
поријекло (које обухвата боју коже, расу, националност, национално или етничко 
поријекло), вјеру, вјерско или слично филозофско увјерење или његово 
непостојање, инвалидност, старосну доб, чланство или активност у синдикату, 
брачни статус и стални или привремени радни статус.

5. Посланици ће поштовати друге у обављању дужности – Посланици сматрају 
да сви запослени имају право да буду третирани с поштовањем и да је 
узнемиравање у потпуности неприхватљиво. Посланици ће спријечити било који 
вид узнемиравања и предузеће све кораке како би га зауставили или спријечили.

6. Посланици ће омогућити неометан ток засједања и састанака – Посланици 
ће озбиљно и с добром намјером приступати раду на засједањима и састанцима. 
Расправе међу посланицима током засједања односиће се на тему о којој се 
расправља. Посланици могу међусобно разговарати ради консултација само 
уколико се тиме не омета ток засједања или састанка.  

7. Посланици ће се понашати професионално током засједања или састанака
– Став посланика је да тешка питања, упорно побијање одређеног става, као и 
критиковање идеја и информација представљају дозвољене елементе слободне 
демократије на дјелу. Посланици ће поштовати различитост у мишљењима и 
идејама изнесеним током скупштинских расправа.

            Посланици ће поштовати заказано вријеме одржавања сједница у одређеном      
            термину, као и вријеме одређено за паузе.

8. Посланици ће спријечити и осудити говор мржње – Став посланика је да је 
неприхватљиво свако понашање којим се подстиче на мржњу, нетолеранцију и 
насиље.

9. Посланици ће осудити и спријечити увредљиво понашање – Став посланика 
је да је неприхватљиво свако увредљиво понашање и говор. 

10. Посланици ће поштовати улогу предсједавајућег Скупштине у одржавању 
реда – Посланици ће поштовати настојања предсједавајућег Скупштине да 
усмјери расправу на тачке дневног реда. Понашаће се у складу с Пословником и 
уважити чињеницу да примједбе на рад предсједавајућег треба да буду изречене 
на уљудан начин, аргументовано и у складу с прихваћеном парламентарном 
процедуром.

11. Посланици ће се уздржавати од:
 Употребе мобилног телефона – Током засједања и састанака посланици 

неће користити мобилни телефон. Посланици могу код себе имати
утишане телефоне, а разговоре ће обављати ван просторија у којима се 
одвија засједање или састанак.

 Конзумирања алкохола и хране – Став посланика је да се алкохол и храна 
неће служити и конзумирати током засједања. 

 Пушења – Став посланика је да треба обезбиједити здраву средину за 
запослене и посјетиоце и они заговарају правило забране пушења како би 
подржали европски став о забрани пушења на јавним мјестима. 
Посланици, запослени и гости могу пушити само у просторијама у којима 
је то дозвољено. 



 Читања штампе – Посланици неће читати штампу на засједањима и 
састанцима, осим у случајевима када желе да се током својих излагања 
позову на наслове или цитирају наводе из штампе.

V.  Спровођење Кодекса

V.1.  Тијело надлежно за споровођење Кодекса

Комисија за споровођење Кодекса понашања посланика Скупштине Брчко 
дистрикта БиХ (у даљем тексту: Комисија), коју је именовала Скупштина Брчко 
дистрикта БиХ, надлежна је за спровођење Кодекса.

Комисија је посебно радно тијело Скупштине Брчко дистрикта БиХ чији су 
чланови по један представник сваке политичке странке и представници клубова 
независних посланика у Скупштини Брчко дистрикта БиХ.

Ово тијело доноси пословник о своме раду.

V.2.  Жалбени поступци

Грађани имају право и могућност покретања поступка за све видове повреде овог 
кодекса.

Иницијатива грађана у писаној форми шаље се Комисији и мора бити потписана 
пуним именом и презименом с назначеном адресом становања 
подносиоца/подносилаца иницијативе.

Иницијативу грађана у вези с повредом Кодекса разматраће Комисија у складу с 
процедурама које су предвиђене њеним Пословником о раду.

V.3. Санкције за повреду Кодекса

За повреду Кодекса могу се изрећи сљедеће санкције:

1. Усмена опомена; 
2. Писмена опомена;
3. Смањење плате или накнаде у висини до једне половине мјесечног износа;
4. Новчана казна која не прелази износ од двије мјесечне плате или накнаде.

Санкције ће се утврђивати на основу тежине повреде или њеног понављања.  

За лакше повреде Кодекса изрицаће се усмена опомена.

Уколико дође до понављања повреде или до теже повреде Кодекса изрицаће се 
писмена опомена или санкције из става 1 тачке 3 или 4 овог пододјељка.  

V.4. Пoдржавање Кодексa

Посланици неће спречавати извршење било које мјере коју изрекне Комисија.

Обавеза посланика је да, својим радом, обезбиједе промовисање овог кодекса, 
како у јавности тако и у медијима.

V.5. Објављивање Кодекса

Кодекс ће бити објављен у «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ» и на тај 
начин ће се обезбиједити његова доступност јавности.  



Кодекс ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у «Службеном 
гласнику Брчко дистрикта БиХ».

           Даном ступања на снагу овог кодекса престаје да важи Кодекс понашања 
посланика Скупштине Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ» 
број 7/06).

Број: 0-02-022-12/08      
Брчко, 31. јануар 2008. године                                            ПРЕДСЈЕДНИК
                                                                                 СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Проф. др Милан Томић, с.р.
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