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Република Србија
Општина Ариље
Комисија за расписивање и
спровођење Јавног конкурса
за избор чланова Локалног
антикорупцијског савета
општине Ариље
IV број: 020-19/2018
20.02.2018.године
Ариље
У поступку спровођења Локалног антикорупцијског плана за општину Ариље ( Службени
гласник општине Ариље број 13/17 ) на основу члана 2. решења о образовању Комисије за
расписивање и спровођење Јавног конкурса за избор чланова Локалног антикорупцијског
савета општине Ариље 02 број 112-126/2017 од 22.08.2017.године и члана 2. Пословника о
раду Комисије за расписивање и спровођење Јавног конкурса за избор чланова Локалног
антикорупцијског савета општине Ариље број 020-10/18 од 9.02.2018.године, Комисија за
расписивање и спровођење Јавног конкурса за избор чланова Локалног антикорупцијског
савета општине Ариље, на другој седници одржаној 20.02.2018. године донела је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ЧЛАНОВЕ ЛОКАЛНОГ
АНТИКОРУПЦИЈСКОГ САВЕТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ
Члан 1.
Текст Јавног конкурса за чланове Локалног антикорупцијског савета општине Ариље чини
саставни део ове Одлуке и гласи:
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ЧЛАНОВЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ САВЕТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ
Позивају се грађани са територије општине Ариље да доставе кандидатуре за чланство у
Локалном антикорупцијском савету општине Ариље (ЛАС-у).
Сваки подносилац пријаве треба да зaдовољи следеће услове:
1.Да лице које подноси пријаву има место пребивалишта на територији општине Ариље;
2.Да лице које подноси пријаву није осуђивано или да се не води судски поступак за дела
која се односе на корупцију;
3.Да лице које подноси пријаву не може бити функционер у смислу одредаба чланова
Закона о Агенцији за борбу против корупције;
4.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;
5.Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАС-у није носилац неке функције у
политичкој странци;
6.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
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од стране локалних или републичких органа или су исте директни корисници локалног /
републичког буџета;
7.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 Ариље треба да достави Комисији за
расписивање и спровођење Јавног конкурса за избор чланова Локалног антикорупцијског
савета општине Ариље :
- Попуњен формулар пријаве ( преузети са насловне странице званичне интернет
презентације општине Ариље у делу БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ);
- Биографију подносиоца пријаве( у слободној форми);
- Потврду о неосуђиваности не старију од 6 месеци ( издата од Полицијске управе Ужице);
- 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 );
-Уверење о пребивалишту не старије од 6 месеци ( издата од Полицијске станице Ариље);
- Изјаву оверену од стране надлежног органа у којој се подносилац пријаве изјашњава под
пуном кривичном и материјално правном одговорношћу да испуњава услове изјавног
конкурса наведене под тачкама од 3. до 7. предходног става ( текст изјаве можете преузети
на насловној страници званичне интернет презентације општине Ариље у делу БОРБА
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ или на писарници Општинске управе Услужни центар, шалтер
број 2) ;
- Мотивационо писмо ( које садржи обавезне одговоре на питања: Шта вас мотивише да се
пријавите за ангажовање у ЛАС-у? Како видите политику борбе против корупције у нашем
друштву и шта бисте сугерисали у вези са тим ? Чиме лично можете допринети у решавањ
у проблема корупције у друштву ?).
Попуњене обрасце пријава у затвореној ковертисана знаком „ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ЧЛАНСТВО У ЛАС-у ОПШТИНЕ АРИЉЕ - НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАСЕДАЊА
КОМИСИЈЕ“ потребно је предати лично или предати поштом препоручено на адресу:
Општинска управа општине Ариље
ул. Светог Ахилија број 53
Услужни центар, шалтер број 2
Јавни конкурс ће се објавити:
- У Службеном гласнику општине Ариље
- на насловној страници интернет презентације општине Ариље у делу БОРБА ПРОТИВ
КОРУПЦИЈЕ
- на огласној табли Општинске управе општине Ариље.
Јавни конкурс траје 30 ( тридесет ) дана.
Рок за пријаве на конкурс почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у
Службеном гласнику општине Ариље.
На јавном конкурсу се бира 5 ( пет ) чланова / чланица ЛАС-а општине Ариље.
Члан 2.
Текст Формулара пријаве за јавни конкурс за чланство у ЛАС-у чини саставни део ове
Одлуке и гласи:
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ФОРМУЛАР ПРИЈАВЕ ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ЧЛАНСТВО У ЛАС-у
I – ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ
1. Име и презиме подносиоца:
2. Адреса ( место, улица и број) :
3.Телефон:
4.Факс:
5.Е-маil:
II – ОСТАЛИ ПОДАЦИ
1. Тренутно радно место ( уколико постоји навести: назив правног лица послодавца у ком
сте запослени, назив радног места, дужину трајања ангажовања на том радном месту и
контакт особу из организације / установе; описати везу / односе организације / установе са
локалном самоуправом и / или републичким органима власти уколико та веза постоји)
2. Да ли сте члан неке политичке партије, удружења грађана или друге организације?
( уколико је одговор ДА навести од када, на којој функцији и које активности су
спроведене)
3. Да ли сте учествовали у неким антикоруптивним активностима?
4. Уколико Вас за чланство у ЛАС-у препоручује неко правно лице наведите назив правног
лица, контакт особу, телефон и е-маil те особе.
5.Уколико постоје подаци за које сматрате да су релеватни за чланство у ЛАС-у ,наведите
их.
Ариље, датум
ПОТПИС КАНДИДАТА
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а иста ће бити објављена на званичној
интернет презентацији општине Ариље.

Председник Комисије
Ружица Николић Василић
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