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УПИТНИК 

за процену карактеристика лица  за избор  чланова 

тела за праћење примене Локалног акционог плана за борбу против 
корупције Града Пожаревца 2017-2020 

I ПОДАЦИ О ПРОФЕСИОНАЛНОМ СТАТУСУ И  ДОПРИНОСУ КАНДИДАТА 
ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА 

Да ли сте: укључени у неко тело етичког кодекса? 

a) Да (1 бод) 

b)  Не (0 бодова) 

 

 

 у области своје професије били предлагани 
за награду или сте награђивани? 

а) да (1 бод) 

б) не (0 бодова) 

 

 незапослени; запослени (у приватном или 
јавном сектрору ) 

а)запослен (1 бод) 

б)незапослен (0 бодова) 

 

 

 члан неког удружења ( струковно, 
професионално, спортско, културно НВО, 
синдикално или политичке партије)? 

а)да (1 бод) 

б)не (0 бодова) 

 

 

                                                                 Број бодова ________________. Оцена __________ 

    Оцене: 

4 бода – оцена 5 (пет) 

3 бода – оцена 4 (четири) 

2 бода – оцена 3 (три) 

1 бод – оцена 2 (два) 

0 бодова – оцена 1 (један)  
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II ПОДАЦИ О ДОСАДАШЊИМ ИСКУСТВИМА КАНДИДАТА СА 
АНТИКОРУПЦИЈСКИМ АКТИВНОСТИМА И АНГАЖОВАЊЕМ У ТОЈ 
МАТЕРИЈИ 

Да ли сте се до сада бавили 
активностима везаним за 
антикорупцију, добру управу, 
узбуњивање, подршку 
узбуњивачима? 
 
1.Да (2 бода) 
2.Не (0 бодова) 
 
Да ли сте се до сада бавили 
активностима везаним за 
демократизацију, људска права, 
антидискриминацију, слободу 
говора? 
 
1.Да (1 бод) 
2.Не (0 бодова) 

   

Да ли сте као грађанин некада 
указали, на злоупотребу или 
нарушавање јавног интереса? 
 
1.Да (1 бод) 
2.Не (0 бодова) 
 
Да ли је у том случају било 
резултата  у виду процесуирања, 
санкционисања, смене одговорних 
или заштите жртве? 
 
1.Да (1 бод) 
2.Не (0 бодова) 

   

Да ли сте били у прилици да 
пружите подршку   некоме ко је  
указао на злоупотребу, нарушавање 
јавног интереса, кршење закона, 
односно био жртва корупције? 
 
1.Да (1 бод) 
2.Не (0 бодова) 
 
Да ли је у том случају било  
резултата  у виду процесуирања, 
санкционисања, смене одговорних 

   



 3 

или заштите жртве? 
 
1.Да (1 бод) 
2.Не (0 бодова) 
Да ли сте били у формалним 
односима са локалном 
самоуправом/имали уговорне 
односе као члан НВО-а, или 
руководилац? (видите питање број 
1) 
 
Ако је одговор позитиван, да ли је 
уговор реализован на дефинисан 
начин у временском оквиру? 
 
1.Јесте (1 бод) 
2.Није (0 бод) 

   

Да ли сте били у формалним 
односима са локалном 
самоуправом/имали уговорне 
односе као  власник/сувласник 
приватне фирме? 
 
Ако је одговор позитиван, да ли је 
уговор реализован на дефинисан 
начин у временском оквиру? 
 
1.Јесте (1 бод) 
2.Није (0 бод) 

   

                                                                 Број бодова ________________. Оцена __________ 

 

Оцене: 

7 – 9 бодова – оцена 5 

4 – 6 бодова – оцена 4 

2 – 3 бода – оцена 3 

1 бод – оцена 2 

0 бодова – оцена 1 
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III СТАВОВИ О ИНТЕГРИТЕТУ, ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ И БОРБИ ПРОТИВ 
КОРУПЦИЈЕ 

 

Одговорите на следећа питања: Оцена  

 Да ли сматрате да су Ваш грађански интегритет 
(поштовање закона и морала), као и професионални 
интегритет (поштовање професионалних стандарда и етике)  
на високом нивоу? 

1.Да (1 бод), 

2.Не (0 бодова), 

  

Да ли сматрате да сте у могућности да се одупрете  
притисцима и изазовима које носи борба против корупције? 

1.Да (1 бод), 

2.Не (0 бодова), 

  

 Да ли сте спремни за тимски рад? 

1.Да (1 бод), 

2.Не (0 бодова), 

  

Да ли сте спремни да се замерите људима које знате,  а који 
су одговорни за злоупотребе? 

1.Да (1 бод), 

2.Не (0 бодова), 

  

Да ли сте спремни да у јавности говорите о изостанку 
реализације Локалног антикорупцијског плана? 

1.Да (1 бод), 

2.Не (0 бодова), 

  

Да ли сте спремни да се замерате са  представницима 
локалне самоуправе због изостанка борбе против 
корупције? 

1.Да (1 бод), 

2.Не (0 бодова), 

  

                                                                   Број бодова ________________. Оцена __________ 
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Оцене: 

6 бодова – оцена 5, 

5 бодова – оцена 4, 

4 бода – оцена 3 

3 бода – оцена 2 

0 – 2 бода – оцена 1 

На крају се оцене из све три групе питања сабирају и деле са 3 како би се добила 
коначна средња оцена коју комисија даје одређеном кандидату.                                                                                      

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ (штампаним словима): 

______________________________________________________________ 

 

У Пожаревцу, 4.12.2017. године 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ 

ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ  

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 2017-2020                                                                                     

 

                                                                             

 

                                                                                                                                                                      

 
 
 


