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На основу тачке 17.1.2. Локалног анти-

корупцијског плана Града Крушевца ("Сл. лист Града 
Крушевца" бр. 7/17) и тачке III алинеја 2 Решења о 
образовању и именовању Комисије за избор чланова 
Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског 
плана Града Крушевца 2017-2021. ("Сл. лист града 
Крушевца", број 3/2018), 

Комисија за избор чланова Савета за праћење 
примене Локалног антикорупцијског плана Града 
Крушевца  на седници од  27.04.2018. године, донела је 

 
ПРАВИЛА  

 
О УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА И 

МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 
ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ 

АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ГРАДА 
КРУШЕВЦА 2017-2021. (ЛАП-a) 

 
I - УВОДНА ОДРЕДБА 
 
Предмет уређивања 

 
Члан 1. 

 
Овим Правилима уређују се услови, критеријуми и 

мерила за избор чланова Савета за праћење примене 
Локалног антикорупцијског плана града Крушевца 
2017-2021.год. (у даљем тексту : ЛАП) као и поступак 
расписивања и спровођења јавног конкурса за њихов 
избор.  

 
II - УСЛОВИ, КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА 

ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА 
 
Услови 
 

Члан 2. 
 
Кандидат за члана Савета за праћење примене 

ЛАП-а треба да испуњава следеће услове: 
1. да је пунолетaн и да има  пребивалиште на 

територији Града Крушевца, 
2. да није осуђиван и да се против њега не води  

кривични  поступак за дела која га чине недостојним за 
обављање ове дужности;  

3. да  није радно ангажован у органима Града по 
било ком основу (на одређено или неодређено време, 
ангажован у форми рада ван радног односа и др). 

4.  да није носилац било које функције у 
политичкој странци; 

5. да  није јавни функционер, у смислу одредаба 
Закона о Агенцији за борбу против корупције. 

 
Критеријуми и мерила 
 
Критеријуми и мерила за избор чланова Савета 

односе се на одређене активности подносиоца канди-
датуре које се исказују према одређеним индикаторима и 

које се оцењују оценом од 1 до 3, према обрасцу 
„Критеријуми и мерила за избор чланова Савета за 
праћење примене Локалног антикорупцијског плана 
Града Крушевца 2017-2021.“ Који је у прилогу ових 
Правила и чине његов саставни део (Прилог број 1). 

 
III – ПОСТУПАК РАСПИСИВАЊА И  
СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА  
ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА 
 
Јавни конкурс 

 
Члан 4. 

 
Јавни конкурс за избор чланова Савета за праћење 

примене ЛАП-а (у даљем тексту: Конкурс) расписује и 
спроводи Комисија.  

Конкурс садржи услове за избор чланова Савета за 
праћење примене ЛАП-а, рок за подношење пријава и 
документацију која се прилаже уз пријаву за конкурс.  

Трајање конкурса је 30 дана од дана објављивања у 
листу "Град".  

Конкурс се објављује на интернет презентацији 
Града Крушевца www.krusevac.rs  и листу "Град". 

 
Пријава на Конкурс 
 

Члан 5. 
 
Пријава на Конкурс подноси се на обрасцу, који је 

у прилогу ове Одлуке и чини његов саставни део 
(Прилог број 2). 

Уз пријаву на Конкурс доставља се : 
- биографија, 
- уверење МУП-а из казнене евиденције и потврда 

надлежног суда да се против подносиоца пријаве не 
води кривични  поступак за дела из члана 2  тачка 2.; 

- потврда о пребивалишту; 
- фотокопија личне карте; 
- оверена потписана изјава  да није носилац било 

које функције у политичкој странци и да није јавни 
функционер у смислу одредаба Закона о Агенцији за 
борбу против корупције; 

- Мотивационо писмо које садржи  одговоре на 
следећа питања: 

1. Како видите политику борбе против корупције у 
нашем друштву и шта вас мотивише за праћење 
реализације Локалног антикрупцијског плана града 
Крушеца? 

2. Чиме  можете допринети решавању проблема 
корупције у друштву? 

3. Каквим резултатом бисте били задовољни када 
је у питању примена Локалног антикорупцијски плана 
Града Крушевца? 

 
Разматрање пријава 
 

Члан 6. 
 
Комисија разматра пристигле пријаве и  оцењује 

формалну испуњеност услова. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 

разматрати.  
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  Постојање приватног интереса 
 

Члан 7. 
 

Чланови Комисије дају писане изјаве о 
непостојању приватног интереса у вези са учесницима 
Конкурса. 

 
Утврђивање ранг листе кандидата 
 

Члан 8. 
 
Комисија спроводи процедуру усменог тестирања 

кандидата на основу критеријума и мерила из ових 

Правила и врши бодовање у циљу формирања Ранг 

листе кандидата. 

Комисија ће најкасније у року од 15 дана по истеку 

рока за  подношење пријава утврдити Ранг листу 

кандидата за избор чланова Савета.  

Листа пристиглих пријава, записници о раду 

Комисије и Ранг листа јавно се објављују на интернет 

страници града Крушевца:www.krusevac.rs. 

Кандидат има право да у року од два дана од дана 

објављивања Ранг листе поднесе приговор Комисији. 

Комисија је дужна да у року од два дана  од 

пријема приговора одлучи о истом.  

 
   

Одлука о избору чланова Савета 
 

Члан 9. 
 
Након утврђивања Ранг листе, Комисија доставља 

Ранг листу кандидата за избор чланова Савета са 
образложењем Одељењу за послове органа Града ради 
припреме Решења о образовању и именовању 
председника и чланова Савета. 

Актом о образовању Савета утврђује се број чланова, 
период на који се именују, као и разлози за разрешење.  

  
IV - ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 
Ступање на снагу 
 

Члан 10. 
 

Ова Правила ступају на снагу  наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Крушевца“, а објавиће се и на сајту Града Крушевца 
www.krusevac.rs. 

 
 
III Бр.011-17/2018                  Председник Комисије 
           Маја Цуцкић, с.р. 
 

 
* 

*                * 
 
 

                   Прилог број 1. 

 

 
Критеријуми и мерила за избор чланова 

Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског 
 плана Града Крушевца 2017-2021. 

 

Активности Индикатори 
Оцена од  

1-3 

Којим јавним активностима сте се 
до сада бавили? 

 
антикорупција, добра управа, узбуњивање, подршка 

узбуњивачима, демократизација, људска права, 
антидискриминација, слобода говора 

 

 

 
Да ли сте као грађанин били у 
прилици да укажете на злоупотребу 
или нарушавање јавног интереса? 

Да, више пута; да два-три пута; не 

 

 
Да ли вам се обратио за помоћ неко 
ко је указао на злоупотребу, 
нарушавање јавног интереса, 
кршење закона, односно био жртва 
коурпције? 

Да или не 

 

Да ли сте му пружили подршку? Да или не  

Ако је одговор да, шта је био 
резултат? 

  

 

 

http://www.krusevac.rs/
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Активности 
Оцена од  

1-3 
 

Како видите стање корупције у Граду Крушевцу?  
(узроци, актери, облици, последице, обим корупције) 

 

Како оцењујете Локални антикорупцијски план града Крушевца?  

Чиме можете да допринесете борби против корупције у Граду Крушевцу  

Колико времена можете да посветите у раду на праћењу ЛАП-а?  

Спремност на тимски рад?  

Коју од мера/области из Локалног аниткорупцијског плана можете квалитетно да пратите?  

Шта је главни мотив да будете члан тела за праћење ЛАП-а?  

Чиме ћете бити задовољни када је у питању резултат рада тела за праћење ЛАП-а?  

 

Напомена: Оцена од 1 до 3 иде у распону од неадекватног одговора   до потпуног и аргументованог одговора. 

 

                              Збирна оцена 

                                                               _________________________ 
 
 
 
 
 
 

                       Прилог број 2. 

 

ПРИЈАВА КАНДИДАТА 
 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА 

ГРАДА КРУШЕВЦА 2017-2021. 

 

 

 

I – ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 
 

 

1. Име и презиме: 

         ____________________________________ 

 

 

      2. Адреса (улица, број и место): 

         ____________________________________ 

 

     3. Телефон:____________________________ 

 

    4. e mail: ______________________________ 

 

 

 

II - ОСТАЛИ ПОДАЦИ  

-  Занимање ____________________________________________________ 

 

-  Радно место ( уколико је подносилац пријаве запослен): 

 

_______________________________________________________________ 
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- Да ли сте члан  удружења грађана или друге организације (уколико је одговор Да, навести од када, на 

којој фунцији и које активности спроводите). 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

- Уколико Вас за члана Савета за праћење  примене Локалног антикорупцијског плана Града Крушевца 

препоручује неко правно лице (организација, установа, удружење или предузеће), молимо наведите: назив правног 

лица, контакт особу у име тог правног лица, телефон и е-маил контект особе: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

- Да ли постоје информације и подаци за које сматрате да би било релевантно да их наведете, а које могу бити од 

заначаја за чланство у Савету за праћење примене Локалног антикорупцијског плана Града Крушевца и његов рад? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

                    ____________________________ 

                           Потпис подносиоца пријаве 

                 __________________ 

                    датум 
 
 
 
 
 
 

 
С А Д Р Ж А Ј 

 
 

Ред. бр.                                                                                                                                                                           Страна 
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147 Правила о условима, критеријумима и мерилима за избор чланова Савета за праћење примене  
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    Издавач: Градска управа града Крушевца;  Адреса:  37000 Крушевац, Газиместанска 1;  Телефон:  414-700; 

    Телефакс: 430-332;  Жиро-рачун: 840-18640-80;  Главни и одговорни уредник: Маја Цуцкић, секретар 

    Скупштине града Крушевца;  Штампа:  ГТУПР „Сиграф“ Крушевца, ул. Ћирила и Методија бб. 

СЛУЖБЕНИ 

ЛИСТ  

ГРАДА  

КРУШЕВЦА 


