Република Србија
ОПШТИНА СЈЕНИЦА
Општинско веће
Број: сл.
Датум:25.09.2019.
Сјеница
У поступку спровођења Локалног антикорупцијског плана општине Сјеница („Општински
службени гласник општине Сјеница “број 14/2019), а на основу члана 5. Одлуке о
образовању Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине
Сјеница („Општински службени гласник општине Сјеница“ број 18/2019) од 22. августа
2019.године, Општинско веће општине Сјеница, дана 25.09.2019. године расписало је:
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ
СПРОВОЂЕЊА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА - ЛОКАЛНОГ
АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА

Позивају се грађани са територије општине Сјеница да доставе пријаве
за чланство у Локалном антикорупцијском форуму општине Сјеница
Сваки кандидат мора да испуњава следеће услове:
1. Да има пребивалиште на територији општине Сјеница;
2. Да није осуђиван на безусловну казну затвора, нити да се против њега води кривични
поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности, односно за прекршаје из
закона којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција; закона
којим се уређује финансирање политичких активности; закона којим се уређује заштита
узбуњивача; закона којим се уређује лобирање и закона којим се уређују јавне набавке;
3. Да није јавни функционер у складу са законом којим се уређује спречавање сукоба
интереса при вршењу јавних функција;
4. Да није члан и/или носилац функције у политичкој странци, најмање у последњих 18
месеци;
5. Да није запослен или радно ангажован у органима и службама општине Сјеница.
Испуњеност услова под редним бројевима 1. и 2. доказује се на основу извода из
службених евиденција, које Koнкурсна комисија за избор кандидата за чланове Радног
тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Сјеница (у даљем

тексту Комисија) прибавља службеним путем уз сагласност кандидата, док се услови под
редним бројевима 3, 4. и 5. доказују изјавом кандидата, датом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу.
Кандидати за чланство у Локалном антикорупцијском форуму (У даљем тексту ЛАФ)
треба да доставе Комисији следеће:
1. Попуњен формулар пријаве и изјаву о сагласности да за потребе поступка јавног
конкурса општина Сјеница може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку
одлучивања - преузети са званичне презентације општине
Сјеница http://sjenica.rs/konkursi/
2. Изјаву о искуству кандидата за члана ЛАФ - преузети са званичне презентације
општине Сјеница - http://sjenica.rs/konkursi/
Пријаве се достављају у затвореној коверти, на адресу: улица Краља Петра I бр. 1, 36310
Сјеница
Јавни конкурс је отворен 21 (двадесет један дан), од 26. септембра до 17.октобра 2019.
године.
Рок за подношење пријава почиње да тече првог наредног дана од дана објављивања
текста јавног конкурса на званичној интернет презентацији општине Сјеница.
Додатне информације заинтересовани могу да добију од секретара Комисије,
Нермине Каришик, дипломиранe правнице, на број мобилног телефона 064 809 6844
и на електронску адресу: nerminakarisik@yahoo.com
Вредновање и рангирање кандидата за чланове ЛАФ, који испуњавају наведене услове,
врши се на основу оцене њихове стручне оспособљености и знања, применом следећих
критеријума:
1) знање о антикорупцијским документима и прописима, које се вреднује између 0 и 4
бода;
2) познавање докумената и прописа који уређују систем локалне самоуправе, које се
вреднује између 0 и 4 бода;
3) информисаност о стању у области борбе против корупције на локалном нивоу, која се
вреднује између 0 и 4 бода;
4) лична мотивисаност за чланство у ЛАФ, која се вреднује између 0 и 2 бода;
5) предлог за унапређење превенције корупције на локалном нивоу, на основу Локалног
антикорупцијског плана, који се вреднује између 0 и 9 бодова;

