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Република Србија  
ОПШТИНА РАШКА 
Комисија за избор чланова тела за праћење примене  
Локалног антикорупцијског плана Општине Рашка 
Број: 03/19-2 
Датум: 01.11.2019.године 
Р А Ш К А 
 

 

  На основу члана 11. Одлуке о условима, критеријумима и поступку 
спровођења јавног конкурса за избор чланова радног тела за праћење примене ЛАП-
а општине Рашка- Локалног антикорупцијског форума, а након провере стручне 
оспособљености и знања која је одржана 01.11.2019. године, Комисија за избор 
чланова тела за праћење примене  Локалног антикорупцијског плана Општине 
Рашка је утврдила 
 

Р А Н Г   Л И С Т У 

кандидата за чланство у радном тела за праћење примене ЛАП-а општине Рашка- 

Локалном антикорупцијском форуму (ЛАФ), који су са најбољим резултатом 

испунили критеријуме за именовање (прва три рангирана кандидата) 

 

Р. бр. Име и презиме кандидата Бр. пријаве Просечни број 
бодова 

1. Марија Радојковић  I бр. 01/19-3-4 20 
2. Слава Ивановић-Миленковић I бр. 01/19-3-3 20 
3. Душица Сретеновић I бр. 01/19-3-5 19 
------- ---------------------------------------------- -------------------------- -------------------------- 
4. Зоран Деспотовић I бр. 01/19-3-1  18 
5. Ђурђица Бимбашић I бр. 01/19-3-2 11 

 

Ранг листу објавити на интернет презентацији општине Рашка и на огласној табле 

Општинске управе општине Рашка. 

 

Образложење 

 

 На јавни конкурс за избор чланова радног тела за праћење примене ЛАП-а 

општине Рашка- Локалног антикорупцијског форума који је расписан 

19.09.2019.године. пристигло је 5 благовремених и исправних пријава.   

  Одлуком Комисије за избор чланова тела за праћење примене  Локалног 

антикорупцијског плана Општине Рашка одређено је да се 01.11.2019. године 

спроведе поступак усмене провере стручне оспособљености и знања кандидата за 

чланова радног тела за праћење примене ЛАП-а општине Рашка. Усменој провери 
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приступило је свих 5 кандидата по утврђеном распореду. Усмену проверу је спровела 

Комисија у присуству представника Организације „Транспарентност Србија“. 

 Након усмене провере кандидата, Комисија је извршила оцењивање 

кандидата у складу са чланом 8. и 9. Одлуке о условима, критеријумима и поступку 

спровођења јавног конкурса за избор чланова радног тела за праћење примене ЛАП-

а општине Рашка- Локалног антикорупцијског форума, те је на основу просечног 

броја бодова којима су кандидати бодовани од стране чланова Комисије утврђена 

ранг листа као у предлогу. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Подносиоци пријава имају право приговора на ранг 

листу Општинском већу општине Рашка у року од три дана од дана објављивања 

ранг листе.  

  

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                        Слободан Ристовић 

 

 


