
Комисија за избор чланова Комисије за праћење примене Локалног антикорупцијског 

плана за град Јагодину, на основу овлашћења наведених у Решењу Градског већа о 

именовању Комисије за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за град 

Јагодину, бр. 020-211/18-01 од 06.12.2018. године, упућује: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ  

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЧЛАНСТВО У КОМИСИЈИ ЗА ПРАЋЕЊЕ 

ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ГРАД ЈАГОДИНУ 

 

Позивају се грађани Јагодине да доставе кандидатуре за чланство у Комисији за праћење 

примене Локалног антикорупцијског плана за град Јагодину (ЛАП). Комисија броји пет 

чланова. Свака појединачна пријава би требало да задовољи следеће услове: 

 

1.  Да лице које подноси кандидатуру има место пребивалишта на територији града 

Јагодине; 

2. Да лице које подноси кандидатуру није осуђивано или да се против истог не води 

судски поступак за дела која се односе на корупцију; 

3. Да потенцијално чланство у ЛАП-у кандидата није у сукобу са одредбама Закона о 

Агенцији за борбу против корупције; 

4. Да кандидат за чланство у ЛАП-у својим досадашњим деловањем/функцијом није 

кршио или не крши одредбе Закона о Агенцији за борбу против корупције; 

5. Да лице које подноси кандидатуру није носилац неке функције у политичкој 

партији; 

6.  Да лице које подноси кандидатуру није носилац функција у институцијама и/или 

предузећима, организацијама и медијима на које се долази именовањем од стране 

локалних или републичких органа, или  су исте директни корисници 

локалног/републичког буџета; 

7. Да лице које подноси пријаву за чланство није запослено у институцијама и/или 

предузећима, установама, институцијама и организацијама који су директни 

корисници локалног/републичког буџета. 

 

Грађани који подносе кандидатуру за чланство у Комисији за праћење примене 

Локалног антикорупцијског  плана (ЛАП) Јагодине би требало да доставе Комисији за 

избор чланова Комисије за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за град 

Јагодину следећa документа: 

▪ Попуњен формулар пријаве у одговарајућој форми, доступан на интернет 

адреси: www.jagodina.org.rs у делу Конкурси; 

▪ Биографију подносиоца пријаве (у слободној форми); 

▪ Потврду о неосуђиваности (издата од стране Полицијске управе Јагодина); 

▪ Потврду да се против подносиоца пријаве за чланство не води кривични  поступак 

(издат од стране Суда у Јагодини); 

▪ Уверење о пребивалишту; 

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

под пуном кривичном и материјално правном одговорношћу да испуњава услове из јавног 

конкурса, наведене од тачке 1. до тачке 7. 

▪ Мотивационо писмо које садржи обавезне одговоре на следећа питања:  

http://www.jagodina.org.rs/


 1. Шта Вас мотивише да се ангажујете у Локалном антикорупцијском плану у 

Јагодини?  

 2. Како видите политику борбе против корупције у нашем друштву и шта бисте 

сугерисали у вези са тим?   

 3. Како лично можете допринети решавању проблема корупције у друштву? 

 

Попуњене обрасце пријава са документацијом у затвореној, запечаћеној коверти са јасном 

назнаком “ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЧЛАНСТВО У КОМИСИЈИ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ 

ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ГРАД ЈАГОДИНУ“, предати лично или 

послати поштом на следећу адресу: Град Јагодина, Краља Петра I бр. 6, 35000 Јагодина 

 

Јавни позив траје 15 (петнаест дана). 

Јавни позив ће бити објављен у „Службеном гласнику града Јагодине“, а рок за пријаву на 

јавни позив почиње да тече наредног дана од дана објављивања у  недељним новинама 

„Нови пут“ и  на  званичној интернет презентацији града Јагодине. 
 

 


