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Komisija za izbor članova tijela za praćenje primjene Lokalnog antikorupcijskog plana 
(LAP) za opštinu Mali Iđoš, na osnovu Odluke o usvajanju Lokalnog antikorupcijskog plana 
(LAP) za opštinu Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“, br. 43/2017), člana 4. Pravilnika o 
uslovima, kriterijumima i merilima za izbor članova Radnog tijela za praćenje primjene Lokalnog 
antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ , br. 
4/2018) i Rješenja o formiranju Komisije za izbor članova tijela za praćenje primjene Lokalnog 
antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš broj 112-19/2018-03 od 31.01.2018. godine, 
raspisuje 
 

JAVNI KONKURS 
za izbor članova Radnog  tijela za praćenje primjene Lokalnog antikorupcijskog plana 

(LAP) za opštinu Mali Iđoš 
 
 
I  CILJ KONKURSA 
 

Javni konkurs se raspisuje za izbor članova Radnog tijela za praćenje primjene Lokalnog 
antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš. 
 
II  USLOVI, DOKUMENTACIJA, PRAVO NA UČEŠĆE 
 

Kandidat za člana Radnog tijela za praćenje primjene Lokalnog antikorupcijskog plana 
(LAP) za opštinu Mali Iđoš treba da ispunjava sljedeće uslove: 

1. da je lice koje podnosi kandidaturu punoletno i da ima mjesto prebivališta na teritoriji 
Opštine Mali Iđoš; 

2. da lice koje podnosi kandidaturu nije osuđivano i da se protiv njega ne vodi sudski 
postupak za djela koja se odnose na korupciju; 

3. da lice koje podnosi kandidaturu nije radno angažovano u organima opštine po bilo kom 
osnovu (na određeno ili neodređeno vrijeme, angažovano u formi rada van radnog odnosa 
i dr.); 

4. da lice koje podnosi kandidaturu nije nosilac bilo koje funkcije u političkoj stranci; 
5. da lice koje podnosi kandidaturu nije javni funkcioner, u smislu odredaba Zakona o 

Agenciji za borbu protiv korupcije. 
 

Lica koja podnose prijavu na Konkurs treba da uz prijavu dostave Komisiji i sljedeće: 
- biografiju, sačinjenu u slobodnoj formi, 



- uvjerenje MUP-a iz kaznene evidencije i potvrdu nadležnog suda da se protiv podnosioca 
prijave ne vodi sudski postupak za djela koja se odnose na korupciju ( ne starije od 6 
mjeseci), 

- fotokopiju lične karte, 
- potpisanu i u Mjesnim zajednicama- kancelarijama matičara ili pisarnici opštinske uprave 

opštine Mali Iđoš ovjerenu  izjavu lica koje podnosi kandidaturu da: 
 nije radno angažovano u organima opštine po bilo kom osnovu (na određeno ili 

neodređeno vrijeme, angažovano u formi rada van radnog odnosa i dr.), 
 nije nosilac bilo koje funkcije u političkoj stranci, 
 nije javni funkcioner u smislu odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv 

korupcije ( obrazac izjave dostupan na internet stranici opštine Mali Iđoš 
www.maliidjos.rs u rubrici Konkursi-Konkursi u toku)  i 

- motivaciono pismo koje sadrži obavezne odgovore na sljedeća pitanja: 
„ 1) Šta vas motiviše da se prijavite da se angažujete u praćenju Lokalnog 
antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš? 
2) Kako vidite politiku borbe protiv korupcije u našem društvu i šta biste sugerisali u vezi 
sa tim? 
3) Čime lično možete doprineti rješavanju problema korupcije u društvu?“. 

 
III  ROKOVI I OPŠTE INFORMACIJE  
 

Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu „ Prijava za članove Radnog tijela za 
praćenje Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš“, a koji se objavljuje 
na internet stranici opštine Mali Iđoš www.maliidjos.rs u rubrici Konkursi- Konkursi u toku. 

Neblagovremene prijave Komisija neće razmatrati. 
Nakon utvrđivanja rang liste, Komisija dostavlja rang listu kandidata za izbor članova 

Radnog tijela sa obrazloženjem Skupštini opštine Mali Iđoš, koja donosi odluku o izboru članova 
Radnog tijela za praćenje primjene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš. 
Bira se 3 (tri) članova/članica Radnog tijela za praćenje primjene Lokalnog antikorupcijskog 
plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš. 

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u listovima „Dnevnik“ i „Magyar 
szó” i na internet  stranici opštine Mali Iđoš www.maliidjos.rs  

Popunjene Prijave sa dokumentacijom slati u štampanom obliku, u zatvorenoj koverti, 
predajom na pisarnicu opštinske uprave opštine Mali Iđoš ili poštom na adresu: ulica Glavna broj 
32., 24321 Mali Iđoš sa naznakom „ Javni konkurs za izbor članova Radnog tijela za 
praćenje primjene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš“. 

Konkursni materijal se ne vraća. 
Lista pristiglih prijava i zapisnici o radu Komisije se javno objavljuju na internet stranici 

Opštine Mali Iđoš: www.maliidjos.rs  
Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od  8,00 do 14,00 časova na telefon: 

024/730-010  lokal 124 (Angela Sitaš). 
 
                                                                                                                   
                                                                                                                  Predsjednik komisije 

                                                                                                              Angela Sitaš 


