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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, Комисија за избор чланова форума 

за праћење примене локалног антикорупцијског плана града Шапца на седници 

одржаној 17.04.2018. године, донела је: 

 

ПОСЛОВНИК 

О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ФОРУМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ 

ЛОКАЛНОГ АНТИKОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ГРАДА ШАПЦА 

Члан 1 

 

Комисија за избор чланова форума за праћење примене локалног антикорупцијског 

плана града Шапца (у даљем тексту Комисија) је независно и  непристрасно тело 

оформљено са циљем да распише и спроведе јавни конкурс за избор чланова Локалног 

антикорупцијског форума града Шапца (у даљем тексту ЛАФ). 

 

Члан 2 

 

Комисија ће дефинисати услове, критеријуме и мерила за избор чланова тела за 

праћење примене ЛАП-а, у складу са постојећим антикоруптивним актима. 
 

Комисија спроводи конкурс и врши избор чланова ЛАФ-а. 

 

 

Члан 3 

 
Комисија има три (3) члана. У раду Комисије учествује, без права одлучивања, лице 

задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из локалног 

антикорупцијског плана града Шапца. 

 

Члан 4 

Комисија на првој седници бира  председника Комисије. 

Председник Комисије представља и заступа Комисију, сазива и председава седницама 

Комисије, потписује акта Комисије, стара се о примени овог Пословника. 

 

 

Члан 5 

Комисија се састаје по потреби. 

За одлучивање, потребна је сагласност свих чланова Комисије.  



У хитним и оправданим случајевима, Комисија може радити и одлучивати на 

телефонским седницама.  

О седницама Комисије води се записник. Записник са сваке седнице усваја се на првој 

наредној седници. 

Члан 6 

 

Дневни ред седнице утврђује Комисија, на предлог председника Комисије.  

Сваки члан Комисије може предложити измену и допуну предложеног дневног реда, и 

дужан је образложити свој предлог а уколико се ради о усвајању одређеног акта дужан 

је исти предложити у писменој форми. 

Након изјашњавања о предлозима за измену или допуну дневног реда, Комисија се 

изјашњава о дневном реду у целини. 

Члан 7 

 

Рад Комисије је  јаван. Јавност рада Комисије обезбеђује се оглашавањем записника  и 

одлука  Комисије на званичној интернет презентацији  Града Шапца. 

 

Члан 8 

 

Најкасније 15 дана од дана усвајања Одлуке о утврђивању критеријума за избор чланова 

Локалног антикорупцијског форума града Шапца Комисија ће расписати Јавни конкурс 

за чланове Локалног антикорупцијског форума града Шапца.  

Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном листу града Шапца“, „Гласу 

Подриња“„Подринским“,  на   званичној интернет презентацији Града Шапца,  као и на 

огласној табли Градске управе града Шапца.  

Садржај конкурса биће у складу са критеријумима и усвојен од стране Комисије.  

 

Члан 9 

 

Најкасније 15 дана по истеку  рока за подношење пријава на јавни конкурс Комисија 

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

Број чланова ЛАФ-а биће непаран и дефинисан у самом тексту јавног позива. 

Начин избора и процес селекције утврђени су кроз критеријуме избора.  

Након утврђивања коначне ранг листе, Комисија доставља образложени предлог 

Скупштини на разматрање и усвајање. 
 

Члан 10 

 

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења. 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                                                  

                                                                                                                                     Јелена 

Јекић 

                                                                                                                        

 


