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

града  Шапца",  бр.  4/2018), а на основу члана 2. став 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 расписује 

 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА ГРАДА 

ШАПЦА 

 

 

Град Шабац позива грађане са своје територије, заинтересоване за чланство у 

Локалном антикорупцијском форуму града Шапца (ЛАФ-у града Шапца) да доставе 

пријаву у складу са правилима овог јавног позива. 

 

Сваки подносилац пријаве треба да задовољи следеће опште услове: 

 

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

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

поступак, 

3. да лице које подноси пријаву није функционер у смислу одредби Закона о 

Агенцији за борбу против корупције, 

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

5. 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.) 

 

Сходно горе наведеном, подносиоци пријава треба да доставе: 

1. Попуњен формулар пријаве (преузети са званичне интернет презентације Града 

Шапца – део ДОКУМЕНТИ, наслов ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН 

ГРАДА ШАПЦА); 

2. Биографију подносиоца пријаве; 

3. Уверење о пребивалишту; 

4. Потврду о неосуђиваности и да се против подносиоца пријаве не води кривични 

поступак 

5. Изјаву, оверену код надлежног органа, у којој се подносилац пријаве изјашњава 

под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да испуњава опште услове из 

јавног позива наведене под тачкама 3., 4. и 5. 

 

 

 

 

 

 

 



Пријаве се достављају у затвореној коверти, на адресу: 

 

Градска управа града Шапца  

Господар Јевремова број 6  

15000 Шабац  

са назнаком: „Комисија за избор чланова форума за праћење примене локалног 

антикорупцијског плана града Шапца“. 

 

Јавни конкурс отворен је тридесет дана. 

Рок за пријаве почиње да тече првог наредног дана од дана објављивања у „Гласу 

Подриња“. 

Додатне информације заинтересовани могу добити од лица задуженог за координацију 

одговорних субјеката  у спровођењу активности из локалног антикорупцијског плана 

града Шапца (ЛАП) Мирјане Мецић Маринковић, путем телефона на број: 015/364 142 

сваког радног дана у времену од 7:30h до 15:30h.“ 

  

 

 

 

                                               БРОЈ: 111-16/2018-16                                                                            

 

 

                                                                                                          Председница Комисије 

                                                                                                                    Јелена Јекић  

 

             

 


