
Република Србија 

ГРАД ШАБАЦ 

ГРАДСКА УПРАВА 

Комисија за избор чланова форума за праћење примене  

локалног антикорупцијског плана града Шапца 

Број: 110-69-7 /18-16 

Датум: 24.08.2018.год. 

Ш А Б А Ц 

 
 
 

ЗАПИСНИК СА ИНТЕРВЈУА 

 

 

Комисија за избор чланова форума за праћење примене локалног антикорупцијског 

плана града Шапца спровела је дана 24.08.2018. године са почетком у 11h интервју са 

подносиоцима пријава на јавни конкурс. Интервју је одржан у згради Градске управе 

града Шапца, Улица господар Јевремова број 6, у канцеларији број 49, на II спрату.  

 

 

Кандидат Драган Миловић није показао знање о одговорима на питања прве три 

бодовне скале. Навео је добре мотиве за чланство у ЛАФ-у и значајан друштвени 

активизам у претходним годинама. Укупан број бодова који је кандидат освојио је 10. 

 

Кандидат Александар Ковачевић је у првој бодовној скали освојио 20 бодова (10 за 

прво питање, 5 за друго и 5 за треће), у другој бодовној скали 20 бодова (5 за прво 

питање, 5 за друго и 10 за треће), у трећој бодовној скали 20 бодова (5 за прво питање, 8 

за друго и 7 за треће питање), у четвртој бодовној скали 25 бодова (12 за прво питање и 

13 за друго). Укупан број бодова који је кандидат освојио је 85. 

 

Кандидат Александар Мијаиловић је у у првој бодовној скали освојио 20 бодова (10 за 

прво питање, 6 за друго и 4 за треће), у другој бодовној скали 21 бод (3 за прво питање, 

10 за друго и 8 за треће), у трећој бодовној скали 4 бода (4 за прво питање, 0 за друго и 

0 за треће питање), у четвртој бодовној скали 10 бодова (10 за прво питање и 0 за 

друго). Укупан број бодова који је кандидат освојио је 55. 

 

 

Кандидат Владимир Филиповић је у у првој бодовној скали освојио 7 бодова (0 за прво 

питање, 0 за друго и 7 за треће), у другој бодовној скали 1 бод (1 за прво питање, 0 за 

друго и 0 за треће), у трећој бодовној скали 10 бодова (5 за прво питање, 1 за друго и 4 

за треће питање), у четвртој бодовној скали 10 бодова (10 за прво питање и 0 за друго). 

Укупан број бодова који је кандидат освојио је 28. 

 

Кандидаткиња Биљана Марковић је у у првој бодовној скали освојила 22 бода (10 за 

прво питање, 3 за друго и 9 за треће), у другој бодовној скали 17 бодова (5 за прво 

питање, 6 за друго и 6 за треће), у трећој бодовној скали 9 бодова (3 за прво питање, 2 

за друго и 4 за треће питање), у четвртој бодовној скали 10 бодова (10 за прво питање и 

0 за друго). Укупан број бодова који је кандидаткиња освојила је 58. 
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1. Александар Ковачевић 85 

2. Биљана Марковић 58 
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4. Владимир Филиповић 28 

5. Драган Миловић 10 

 

 

 

 

 

 

 

          Записник саставила                                                   Председница Комисије    

               

Мирјана Мецић - Маринковић                                                     Јелена Јекић                                                                                                                                                                                  
 


