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- ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
- НОСИОЦИМА ИЗБОРНИХ ЛИСТА ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА 

ЗАСТУПЉЕНИХ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
- САВЕТИМА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
 На основу члана 49. став 1. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине 
Бачки Петровац“, бр. 3/2019) а у складу са чланом 15. Одлуке о образовању Савета за праћење 
примене Кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији („Службени лист Општине 
Бачки Петровац“, бр. 14/2008), упућујем јавни позив  за предлагање кандидата за чланове Савета 
за праћење примене Кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији. 
 
 Чланови Савета за праћење примене Кодекса понашања функционера локалне самоуправе 
у Србији се бирају из реда одборника Скупштине општине и грађана који имају пребивалиште на 
територији Општине Бачки Петровац.  
 Осим тога, за члана овог посебног радног тела Скупштине општине може бити предложено: 

1. лице које не обавља функцију председника, заменика председника односно 
потпредседника у општинском или месном одбору политичких странака, синдикату и 
пословном удружењу; 

2. лице које није осуђивано за кривична дела, привредне преступе и прекршаје који га 
чине недостојним обављања функције члана Савета, као и одборник односно грађанин 
чије деловање не одступа у битним цртама од начела и правила Кодекса; 

3. лице које добро познаје одредбе Кодекса и поседује знање потребно за њихово добро 
разумевање; 

4. лице које ужива неподељени углед и поштовање у Општини Бачки Петровац. 
 

Текст Кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији се може погледати на 
службеном сајту Општине Бачки Петровац путем линка:  
 
http://www.backipetrovac.rs/savet-za-pracenje-primene-kodeksa-ponasanja-funkcionera/kodeks-
ponasanja-funkcionera-lokalne-samouprave-u-srbiji 

 
а са текстом Одлуке о образовању Савета за праћење примене Кодекса понашања функционера 
локалне самоуправе у Србији се можете упознати путем линка: 

http://www.backipetrovac.rs/savet-za-pracenje-primene-kodeksa-ponasanja-funkcionera/odluka-o-
obrazovanju-saveta-za-pracenje-primene-kodeksa-ponasanja-funkcionera-opstine-backi-petr 
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Своје предлоге кандидата за чланове Савета за праћење примене Кодекса понашања фун- 
кционера локалне самоуправе у Србији у писаној форми (са потребним образложењем и доказима 
о пребивалишту кандидата те за услове наведене под редним бројем 1. и 2. овог јавног позива и са 
са писаном изјавом кандидата да прихвата кандидатуру за члана Савета) је потребно доставити 
најкасније до 30.06.2019. године, на адресу: 
 

- ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ  
Општинска управа Општине Бачки Петровац  
Служба Скупштине општине и Општинског већа 
Ул. Коларова бр. 6  
21 470 Бачки Петровац, 
 

лично или путем поште односно слањем на е-маил адресу: majera@backipetrovac.rs 
 

Очекујући Ваше предлоге кандидата за ово важно радно тело Скупштине општине Бачки  
Петровац, с поштовањем. 
 
                                                                                                                                П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                               др Јан Шуљан, с.р. 
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