КОНКУРС
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЧЛАНСТВО
У ТЕЛУ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА
БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 2017-2020 (ЛОКАЛНОМ
АНТИКОРУПТИВНОМ ФОРУМУ)

Позивају се грађани Пожаревца да доставе кандидатуре за чланство у Телу за праћење
примене Локалног акционог плана за борбу против корупције Града Пожаревца 2017-2020
(Локалном антикоруптивном форуму) (у даљем тексту: ЛАФ).
Лица које су заинтересована за чланство у ЛАФ-у морају да испуњавају следеће
услове:
1) Не могу бити носиоци било које функције у политичкој странци;
2) Не могу бити бити јавни функционери у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу
против корупције;
3) Нису радно ангажовани у органима Града Пожаревца по било ком основу (на одређено
или неодређено време, ангажовани у форми рада ван радног односа и др);
4) Имају место пребивалишта на територији Града Пожаревца и да су пунолетни и
5) Нису осуђивани или се против њих не води судски поступак за дела која се односе на
корупцију.
Грађани који подносе кандидатуру за чланство у ЛАФ-у би требало да доставе следећа
документа:
- Пријаву на конкурс - својеручно написану и потписану, са достављеним контакт
подацима за подносиоца пријаве (адреса, телефон), као и са мотивационим писмом које
садржи обавезне одговоре на следећа питања: Шта вас мотивише да се пријавите да се
ангажујете у ЛАФ-у? Како видите политику борбе против корупције у нашем друштву и шта
бисте сугерисали у вези са тим? Чиме лично можете допринети решавању проблема корупције
у друштву? Како оцењујете Локални акциони план за борбу против корупције у Пожаревцу?
Каквим резултатом бисте били задовољни када је у питању рад ЛАФ-а?
-

Кратку биографију подносиоца пријаве (у слободној форми),

-

Својеручно потписану изјаву да подносилац пријаве није носилац било које
функције у политичкој странци и да није јавни функционер у смислу одредаба
Закона о Агенцији за борбу против корупције,

-

Потврду надлежне полицијске управе да подносилац пријаве није осуђиван, као и
потврду надлежног суда да се против истог не води истрага,

- Копију личне карте подносиоца пријаве и
- Попуњен упитник, који ће преузети са званичног сајта Града Пожаревца
www.pozarevac.rs .
Поступак селекције пристиглих пријава:
Комисија за избор чланова ЛАФ-а ће најкасније у року од 7 дана од дана завршетка
конкурса:

-

Извршити селекцију пристиглих пријава и изабрати оне које испуњавају опште и
формалне услове за чланство у ЛАФ;

-

Контактирати подносиоце пријава који испуњавају опште и формалне услове за
чланство у ЛАФ и обавити разговоре са свим подносиоцима пријава и

-

У року од 7 дана од дана завршетка конкурса утврдити коначну ранг листу
подносилаца пријава и предлог доставити Скупштини Града Пожаревца на усвајање.

Образац конкурса и остала документа која се односе на рад Комисије се могу преузети са
званичног сајта Града Пожаревца www.pozarevac.rs , на коме ће бити објављени и све одлуке
Комисије.
Рок за достављање пријава је 7 дана од дана објављивања у листу “Реч народа“, односно до
12.12.2017. године.
Документацију у затвореној запечаћеној коверти, са назнаком „ЗА КОНКУРС ЗА
ЧЛАНСТВО У ЛОКАЛНОМ АНТИКОРУПЦИЈСКОМ ФОРУМУ ПОЖАРЕВЦА – НЕ
ОТВАРАТИ“ предати лично у писарници Градске управе Града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2,
Пожаревац, или послати поштом на следећу адресу:
Град Пожаревац
Градско веће
Комисији за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а за борбу против
корупције
ул. Дринска бр. 2.
12000 ПОЖАРЕВАЦ
У Пожаревцу, 4.12.2017. године
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