
У поступку спровођења Локалног антикорупцијског плана града Лозница („Службени 

лист града Лознице“, број 17/2017), Комисије за избор чланова Радног тела за праћење 

примене локалног антикорупцијског плана за град Лозницу дана 7. маја 2020. године 

расписује: 

  

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА 

ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

Позивају се грађани да доставе пријаве за избор за члана у РАДНО ТЕЛО ЗА 

ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА 

ГРАДА ЛОЗНИЦЕ. 

 

Сваки кандидат (лице које подноси пријаву) мора да испуњава следеће услове: 

1. да има место пребивалишта на територији града Лознице; 

2. да није осуђивано или да се не води судски поступак за дела која се односе на 

корупцију; 

3. да није функционер у смислу одредаба чланова Закона о Агенцији за борбу 

против корупције; 

4. да својим досадашњим деловањем/функцијом није кршио или не крши 

одредбе Закона о Агенцији за борбу против корупције; 

5. да није носилац неке функције у политичкој странци; 

6. да 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. 

 

Кандидати за чланство у Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског 

плана Града Лознице  треба да доставе Комисији следеће: 

1. Пријаву; 

2. Изјаву о искуству кандидата за члана Радног тела; 

3. Друге изјаве и потврде којима се доказује испуњеност услова овог конкурса. 

 

Пријаве  се подносе у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: Градска 

управа града Лознице, ул. Карађорђева бр. 2, 15300 Лозница, са назнаком: Пријава на 

јавни конкурс за избор кандидата за чланове Радног тела за праћење примене Локалног 

антикорупцијског плана -  НЕ ОТВАРАТИ. 

Јавни конкурс је отворен 15 (петнаест) дана, почев од 8. маја 2020. године, као дана 

објаве овог огласа на званичној интернет презентацији града Лознице. 

 

Непотпуне, неблаговремене и пријаве које нису достављене на наведени начин неће бити 

прегледане и вредноване. 

 

Додатне информације заинтересовани могу да добију од секретара Комисије, Јелене 

Спасојевић, дипломиране правника, на број телефона 015/875-200. 
 

Након утврђивања који подносиоци пријава испуњавају одлуком утврђене опште услове 

комисија ће приступити рангирању подносилаца пријава, путем интервјуа на бази 

питања – индикатора. 



Питања су подељена у 4 (четири) скале. 

Подносилац пријаве може остварити максимално (укупно) 100 бодова. 

Прва скала обухвата питања која описују професионалну каријеру подносиоца пријаве, 

односно анализирају професионалну биографију кандидата, повезаност са локалном 

самоуправом, друштвено и политичко ангажовање, као и да ли је у својој каријери 

подносилац пријаве имао искуство или био део антикорупцијских механизама или пак 

био предмет њиховог поступања. 

Друга скала мери антикоруптивни активизам на грађанском и префесионалном нивоу. 

Трећа скала мери опште знање и мотивисаност подносиоца пријаве у борби против 

корупције. 

Четврта скала мери непосредно знање и мотивисаност на нивоу конкретних области из 

Локалног антикорупцијског плана града Лознице.  

Поступак вредновања и рангирања кандидата детаљније је прописан Одлуком о 

утврђивању критеријума и поступка избора чланова Радног тела за праћење 

примене Локалног антикорупцијског плана града Лознице који се налази интернет 

презентацији града Лознице. 

 

 

 

 

 

Комисијa за избор чланова Радног тела за праћење примене локалног 

антикорупцијског плана за град Лозницу 


