ПРЕДЛОГ
На основу члана 41. а у вези члана 59. и 60. Сатута општине Димитровград („Сл. лист града
Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине Димитровград”, бр. 7/18) и
члана 29. Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе бр. 06-494/05-I/34 од
10.03.2005. године, Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана __________
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера
општине Димитровград
Члан 1.
Именује се председник и четири члана Савета за праћење примене Етичког кодекса
понашања функционера општине Димитровград као посебно радно тело Скупштине општине
Димитровград, и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Биљана Ранђелов – председник Савета,
Дарко Костов – члан,
Далибор Глигоров – члан,
Микан Андреев – члан,
Александар Димитров - члан
Члан 2.
Задаци Савета су да:

1) прати да ли се функционери придржавају одредаба етичког кодекса;
2) прикупља информације које се односе на понашање функционера у вези са етичким
кодексом;
3) прати и анализира догађаје и појаве од значаја за успешну примену етичког кодекса;
4) промовише примену етичког кодекса у Општини и шире;
5) предлаже и самостално спроводи радње које воде унапређењу примене етичког кодекса;
6) пружа савете и мишљења функционерима, грађанима, средствима јавног информисања,
органима и организацијама у вези са применом етичког кодекса;
7) остварује сарадњу са институцијама које раде у сродним делатностима;
8) обавља друге послове одређене овим статутом и другим прописима.
Члан 3.
Савет је самосталан и независтан у раду и нико нема право да утиче на њихов рад и
поступање.
Члан 4.
Рад и Одлуке Савета су јавни, осим када је другачије одређено посебним актом.
Члан 5.
Средства за рад Савета обезбеђују се из буџета општине Димитровград.

Члан 6.
Пословник о раду Савета се ближе уређује рад Савета, одржавање седница, вршење
административних послова за Савет, тајност докумената насталих у раду Савета и друга питања од
значаја за рад Савета.

Члан 7.
Савет подноси годишњи извештај о свом раду Скупштини општине Димитровград.
Члан 8.
Члан Савета може се разрешити уколико се сазна да је у моменту избора постоји или да је
касније наступио неки од разлога због којих не ту функцију не би могао да буде предложен.
На место разрешеног члана Савета бира се нови члан, на предлог овлашћеног предлагача.
Члан 9.
Савет поступа по преставкама, јавним иницијативама а и на по сопственој иницијативи.
Члан 10.
Мандат председника и чланова Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања
функционера општине Димитровград траје четири годин, односно до разрешења.
Члан 11.
Лице за обављање стручних, организационих, административних и других послова у вези
сазивања и одржавања седница Савета одредиће начелник Општинске управе Димитровград.
Члан 12.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине
Димитровград.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења постоји у члану 59. и 60. Сатута општине
Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист
општине Димитровград”, бр. 7/18) где стоји да Скупштина општине оснива Савет за праћење етичког
кодекса, као посебно радно тело, са одређеним надлежностима и задацима.
Разлог доношења јесте донет Етички кодекс понашања функционера локалне самоуправе
општине Димитровград и потреба да се оснује радно тело које ће пратити примену Кодекса и
пружати објашњења у вези садржине и приемене грађанима и медијима.

Правна поука: Против овог Решења може се покренути управни спор пред
Управним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења.
Број: ___________________
У Димитровграду, ___________2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров

