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OBCE BÁČSKY PETROVEC 
 

 
VEC:   Verejná výzva  na  podanie návrhov kandidátov na členov  

 Rady pre  sledovanie uplatnenia  kódexu správania sa. 
 
 
 Vážení! 
 
 Na základe článku 49 odsek 1 Štatútu Obce Báčsky Petrovec  (Úradný vestník  Obce 
Báčsky Petrovec, č. 3/2019) a v súlade s článkom 15 Uznesenia o utvorení Rady  pre 
sledovanie uplatnenia  Kódexu správania sa funkcionárov  lokálnej samosprávy v Srbsku 
(Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 14/2008) zasielam verejnú výzvu na  podanie  
návrhov  kandidátov na členov  Rady pre sledovanie uplatnenia Kódexu správania sa 
funkcionárov lokálnej  samosprávy v Srbsku.  
 
  Členovia  Rady pre sledovanie uplatnenia Kódexu správania sa funkcionárov lokálnej  
samosprávy v Srbsku sa volia  za radov výborníkov zhromaždenia obce a občanov, ktorí 
majú bydlisko na území obce Báčsky Petrovec.  
 
 Okrem toho, za člena  tohto osobitného pracovného  telesa zhromaždenia obce  môže 
byť  navrhnutá: 

1. osoba, ktorá nekoná funkciu predsedu, zástupcu predsedu, resp. podpredsedu 
u obecnom alebo miestnom výbore  politických strán, syndikátu a podnikateľskom 
združení; 

2. osoba, ktorá nie je odsúdená za trestné činy, hospodárske previnenia a priestupky, 
ktoré ju robia nedôstojnou  z hľadiska vykonávania  funkcie člena rady, ako aj 
výborník, resp. občan, ktorého pôsobenie sa neodchyľuje v základných  črtách od 
zásad a pravidiel kódexu; 

3. osoba, ktorá dobre pozná ustanovenia kódexu a má znalosti potrebné pre  ich 
pochopenie; 

4. osoba, ktorá má  nepoškodenú reputáciu a úctu v obci Báčsky Petrovec.  
 

Text Kódexu správania sa funkcionárov lokálnej  samosprávy v Srbsku možno 
pozrieť na úradnej webovej stránke Obce Báčsky Petrovec prostredníctvom odkazu:   
 
http://www.backipetrovac.rs/savet-za-pracenje-primene-kodeksa-ponasanja-
funkcionera/kodeks-ponasanja-funkcionera-lokalne-samouprave-u-srbiji  
 

http://www.backipetrovac.rs/savet-za-pracenje-primene-kodeksa-ponasanja-funkcionera/kodeks-ponasanja-funkcionera-lokalne-samouprave-u-srbiji
http://www.backipetrovac.rs/savet-za-pracenje-primene-kodeksa-ponasanja-funkcionera/kodeks-ponasanja-funkcionera-lokalne-samouprave-u-srbiji


a s textom Uznesenia o utvorení Rady pre sledovanie uplatnenia Kódexu správania sa 
funkcionárov lokálnej  samosprávy v Srbsku sa môžete zoznámiť prostredníctvom  odkazu:  
 
http://www.backipetrovac.rs/savet-za-pracenje-primene-kodeksa-ponasanja-
funkcionera/odluka-o-obrazovanju-saveta-za-praćenje-primene-kodeks-ponasanja-
funkcionera-opstine-bački-petr  
 
 
 Svoje návrhy kandidátov na členov Rady pre sledovanie uplatnenia Kódexu správania 
sa funkcionárov lokálnej  samosprávy v Srbsku v písanej forme (s potrebným odôvodnením 
a dôkazmi o bydlisku kandidáta a pre podmienky pod radovým číslo 1 a 2 tejto výzvy aj 
s písomnou vyhláškou kandidáta, že  prijíma kandidatúru na člena rady) treba doručiť  
najneskoršie do  30.06.2019  na adresu: 
  
 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
Obecná správa Obce Báčsky Petrovec 

 Služba zhromaždenia obce a obecnej rady 
 Ul. Kollárova č. 6 
 21 470 Báčsky Petrovec 
 
osobne alebo poštou, resp. elektronicky na e-mail adresu: majera@backipetrovac.rs 
 
 
 Očakávame Vaše návrhy kandidátov pre toto dôležité pracovné teleso Zhromaždenia 
obce Báčsky Petrovec.  
 
 S úctou, 
 

        P R E D S E D A  
                                                    ZHROMAŽDENIA OBCE  
            
                              Dr. Ján Šuľan, v.r. 
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