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К о с ј е р и ћ 

 

 У  поступку спровођења Локалног антикорупцијског плана за општину Косјерић („Службени 

лист општине Косјерић“, број 6/18) на основу тачке 2. Решења о образовању Комисије за 

расписивање и спровођење Јавног конкурса за избор чланова Локалног антикорупцијског савета 

општине Косјерић 016-2/2018 од 27.08.2018. године и члана 2. Пословника о раду Комисије за 

расписивање и спровођење Јавног конкурса за избор чланова Локалног антикорупцијског савета 

општине Косјерић број 021-5/2018 од 13.09.2018. године, Одлуке о расписивању јавмног конкурса за 

избор чланова антикорупцијског савета општине Косјерић од 01.11.2018. године број: 21-1/2018. 

године, Комисија за расписивање и спровођење Јавног конкурса за избор чланова Локалног 

антикорупцијског савета општине Косјерић,  

р а с п и с у ј е 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ЧЛАНОВЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ  

САВЕТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

Позивају се грађани са територије општине Косјерић да доставе кандидатуре за чланство у 

Локалном  антикорупцијском савету општине Косјерић (у даљем тексту: ЛАС). 

Сваки подносилац пријаве треба да зaдовољи следеће услове: 

1. да је лице пунолетно;  

2. да лице које подноси пријаву има место пребивалишта на територији општине Косјерић; 

3. да лице које подноси пријаву није осуђивано или да се не води судски поступак за дела 

која се односе на корупцију; 

4. да лице које подноси пријаву не може бити функционер у смислу одредаба чланова  

Закона о Агенцији за борбу против корупције; 

5. да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАС-у својим досадашњим деловањем / 

функцијом није кршио или не крши одредбе Закона о Агенцији за борбу против 

корупције; 

6. да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАС-у није носилац неке функције у 

политичкој странци; 

7. да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАС-у  није носилац функција у 

институцијама или предузећима, организацијама и медијима на које се долази 

именовањем од стране локалних или републичких органа или су исте директни корисници 

локалног/републичког буџета; 

8. да лице које подноси пријаву за чланство у  ЛАС-у није радно ангажовано по било ком 

основу у институцијама или предузећима, установама и организацијама  који су директни 

корисници локалног / републичког буџета. 

Подносилац пријаве за чланство у ЛАС-у општине Косјерић треба да достави Комисији за  

расписивање и спровођење Јавног конкурса за избор чланова Локалног антикорупцијског савета 

општине Косјерић:  

 



 попуњен формулар пријаве ( преузети са насловне странице званичне интернет 

презентације општине Косјерић или на писарници општинске  управе Косјерић; 

 потврду о неосуђиваности  не старију од 6 месеци (издата од Полицијске станице 

Косјерић); 

 потврду да се против подносиоца пријаве за чланство у ЛАС-у не води кривични поступак  

не старију од 6 месеци (издату од Основног суда Пожега, пословница Косјерић); 

 уверење о пребивалишту не старије од 6 месеци 

 изјаву оверену од стране надлежног органа у којој се подносилац пријаве изјашњава под 

пуном кривичном и материјалноправном одговорношћу да испуњава услове из јавног 

конкурса наведене под тачкама од 4. до 8. предходног става (текст изјаве можете преузети 

на насловној страници званичне интернет презентације општине Косјерић или на 

писарници Општинске управе  Косјерић; 

 копију личне карте. 

Јавни конкурс ће се објавити: 

- у Службеном листу општине Косјерић; 

- на насловној страници интернет презентације општине Косјерић;  

- на огласној табли Општинске управе општине Косјерић;  

- на локалном радију 106.  

Јавни конкурс траје 21 дан. 

Рок за пријаве на конкурс почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса  на 

званичном сајту општине Косјерић, односно  закључно са 25. новембром 2018. године.  

На јавном конкурсу се бира 3 (три) чланова/чланица ЛАС-а општине Косјерић. 

Чланови ЛАС-а остварују право на накнаду за по одржаној седници тела у висини одборничке 

накнаде.  

Попуњене обрасце пријава у затвореној коверти са назнаком „ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА 

ЧЛАНСТВО У ЛАС-у ОПШТИНЕ Косјерић – НЕ  ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАСЕДАЊА КОМИСИЈЕ“ 

потребно је предати лично на шалтеру писарнице Општинске управе или предати поштом 

препоручено на адресу:  

Општинска управа општине Косјерић 

ул. Олге Грбић број 10 

За сва питања у вези конкурса, заинтересовани се могу обратити тутем телефона 031/718-460 

или лично у канцеларији број 26, други спрат Општинске управе Косјерић, радним данима у времену 

од 07,30 до 15,30 часова. 

Контакт особа: Радмила Вукадиновић, телефон 060/82-56-361 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ, 

Славица Петровић 

 

 

 

 

 

 

 


