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Ш А Б А Ц 

 
 
 

У поступку спровођења Локалног антикорупцијског плана града Шапца ("Сл. лист   

града  Шапца",  бр.  4/2018), а на основу члана 2. Решења о именовању комисије за 

избор чланова форума за праћење примене локалног антикорупцијског плана града 

Шапца бр: 110-52/2018-15 од 26.03.2018. године и члана 2. Пословника о раду 

Комисије за избор чланова форума за праћење примене локалног антикорупцијског 

плана града Шапца бр: 110-69/18-16 од 17.04. 2018. године, Комисија за избор чланова 

форума за праћење примене локалног антикорупцијског плана града Шапца на 

седници одржаној 24.05.2018. године, донела је: 

 

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА И  СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ИЗБОРА 

ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА ГРАДА ШАПЦА 

 

 

Члан 1. 

Критеријуми за избор чланова Локалног антикорупцијског форума града Шапца (у 

даљем тексту Критеријуми) представљају инструмент за евалуацију и избор чланова 

Локалног антикорупцијског форума града Шапца (у даљем тексту ЛАФ)  

 

Члан 2. 

Критеријуми дефинишу опште услове потребне за чланство у Локалном 

антикорупцијском форуму града Шапца које мора да испуни сваки подносилац 

пријаве, а то су: 

- да лице које подноси пријаву има пребивалиште на територији града Шапца, 

- да лице које подноси пријаву није осуђивано и да се против њега не води кривични 

поступак, 

- да лице које подноси пријаву не може бити функционер у смислу одредби Закона о 

Агенцији за борбу против корупције, 

- да лице које подноси пријаву није носилац функције у политичкој странци,  

- да лице које подноси пријаву није радно ангажовано у органима ЈЛС по било ком 

основу (на одређено или неодређено време, ангажовани у форми рада ван радног 

односа и др.) 

 

Члан 3. 

Најкасније седам дана од дана истека рока за подношење пријава на јавном конкурсу за 

избор чланова ЛАФ-а града Шапца, Комисија за избор чланова форума за праћење 

примене локалног антикорупцијског плана града Шапца ће утврдити који подносиоци 

пријаве испуњавају опште услове потребне за чланство дефинисане чланом 2 ове 

Одлуке. 



 

 

Члан 4. 

Рангирање подносиоца пријаве који испуњавају опште услове, Комисија ће извршити 

по обављеном интервјуу са сваким од њих. 

 

Члан 5. 

Подносиоцима који испуњавају опште услове позив за интервју биће достављен 

најмање три радна дана пре дана одређеног за одржавање интервјуа. 

Позив за интервју доставља се путем поште препоручено. 

У позиву ће бити наглашено место и време одржавања интервјуа. 

 

Члан 6. 

Питања која се постављају кандидатима током интервјуа подељена су у четири бодовне 

скале. 

Прва бодовна скала мери знање кандидата о ЛАП-у града Шапца. Збир бодова из ове 

скале чини 25 од укупног броја бодова које кандидат може остварити на основу 

интервјуа. 

Друга бодовна скала мери знање кандидата о превенцији и борби против корупције. 

Збир бодова из ове скале чини 25 од укупног броја бодова које кандидат може 

остварити на основу интервјуа. 

Трећа бодовна скала мери знање кандидата о органима јединице локалне самоуправе. 

Збир бодова из ове скале чини 25 од укупног броја бодова које кандидат може 

остварити на основу интервјуа. 

Четврта бодовна скала мери лични антикоруптивни активизам  кандидата. 

Збир бодова из ове скале чини 25 од укупног броја бодова које кандидат може 

остварити на основу интервјуа. 

 

Члан 7. 

По обављеном интервјуу са свим подносиоцима пријава који испуњавају опште услове, 

Комисија приступа рангирању кандидата. 

Рангирање се врши на основу збира процентуалних бодова четири скале из члана 5. ове 

Одлуке. 

 

Члан 8. 

Најкасније 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на јавном конкурсу, 

Комисија ће одредити коначну ранг листу подносиоца пријава за чланство у ЛАФ-у. 

 

 

Члан 9. 

У случају да одређени број подносилаца пријава коначним рангирањем оствари исти 

број процентуалних бодова, предност ће имати подносилац који оствари већи број 

бодова у скали број два. 

 

Члан 10. 

Коначна ранг листа биће објављена на званичној интернет презентацији Града Шапца и 

на огласној табли Градске управе града Шапца. 

 

 

 



 

Члан 11. 

Подносиоци пријава имају право приговора на коначну ранг листу 5 дана од дана 

објављивања коначне ранг листе. 

Приговор се подноси Градском већу града Шапца. 

 

 

Члан 12. 

Најкасније 30 дана од дана доношења коначне ранг листе, Комисија ће образложени 

предлог највише 5 чланова будућег ЛАФ-а упутити у скупштинску процедуру града 

Шапца на разматрање и усвајање. 

 

 

Члан 13. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена на званичној 

интернет презентацији града Шапца 

 

 

 

 
  

 Председница Комисије 

 

 

            Јелена Јекић 


