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На основу члана 2 . Решења Општинског већа општине Лапово о формирању
Комисије  за избор чланова форума за праћење примене локалног антикорупцијског плана
општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“ , број 5/21), поглавља 17.1.2.
Локалног антикорупцијског плана општине Лапово („Службени гласник општине
Лапово“, број 20/20) и Правилника о условима, критеријумима и поступку спровођења
јавног конкурса за избор чланова ЛАФ-а за праћење спровођења ЛАП-а општине Лапово
(„Службени гласник општине Лапово“ , број 5/21) , Комисија за избор чланова форума за
праћење примене локалног антикорупцијског плана општине Лапово, дана 17. марта 2021.
године упућује:

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЧЛАНСТВО

У ФОРУМУ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ
ПЛАНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Позивају се грађани општине Лапово да доставе кандидатуре за чланство у Форуму
за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Лапово ( у даљем тексту :
ЛАФ ). 

Кандидат за члана форума за праћење примене локалног антикорупцијског плана
општине Лапово (у даљем тексту: ЛАФ) мора да испуњава следеће услове:
1) да има пребивалиште на територији општине Лапово; 
2) да није осуђиван, односно да није окривљен за кривична дела корупције, или прекршаје
из области спречавања корупције; 
3) да није носилац  функције у политичкој странци; 
4) да није јавни функционер у смуслу одредаба чланова Закона о спречавању корупције;  
5) да није запослен или радно ангажован у органима и службама општине Лапово.

Грађани који подносе кандидатуру за чланство у ЛАФ-у, треба да доставе
Комисији за избор чланова ЛАФ-а ( у даљем тексту : Комисија) :

-Попуњен формулар пријаве у одговарајућој форми (у прилогу Јавног позива,
доступан на званичном сајту општине Лапово);



- Биографију подносиоца пријаве (у слободној форми);
- Потврду надлежног суда  да подносилац пријаве није осуђиван за кривична

дела корупције, или прекршаје из области спречавања корупције;
- Мотивационо писмо које садржи обавезне одговоре на следећа питања: 

Шта вас мотивише да се пријавите да се ангажујете у Форуму за праћење примене
локалног антикорупцијског плана у општини Лапово?  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?

Чланови будућег Форума за праћење примене Локалног антикорупцијског плана
општине Лапово ће примати накнаду по присуству одржаној седници форума као и
чланови сталних радних тела Скупштине општине Лапово а на основу Одлуке о
коефицијентима за обрачун и исплату плата, накнадама и другим примањима изабраних и
постављених лица у органима општине Лапово, накнадама за рад одборника, чланова
радних тела СО и чланова Општинске изборне комисије.

Комисија ће у року од 7 дана од дана завршетка Јавног позива извршити селекцију
пристиглих  пријава и изабрати 3 члана које испуњавају опште и формалне услове за
чланство у ЛАФ-у, а потом контактирати подносиоце пријава који испуњавају услове и
обавити разговоре са њима у циљу мерења испуњености критеријума.

Комисија за избор чланова ЛАФ-а ће у року од 7 дана од дана завршетка јавног
позива утврдити коначну ранг листу подносиоца  пријава и предлог доставити Скупштини
општине на усвајање.
        Образац јавног позива, формулар пријаве и остала документа која се односе на рад
Комисије се могу преузети са званичног сајта општине Лапово http://www.lapovo.rs/main/ ,
односно директно са следећег линка.

Јавни конкурс биће објављен на огласној табли органа Општине, јавној огласној
табли Лапова, званичној facebook страници Општина Лапово и на сајту општине.
      Рок за достављање пријава је 21 дан од дана објављивања овог Јавног позива на
огласној табли органа општине Лапово, закључно са  06. априлом 2021. године.

Попуњене обрасце пријава у затвореној запечаћеној коверти са назнаком
„ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЧЛАНСТВО У ФОРУМУ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ
АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО “
– НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАСЕДАЊА КОМИСИЈЕ
 предати на писарници Општинске управе општине Лапово или послати поштом на
следећу адресу:

Комисија за избор чланова форума за праћење примене локалног антикорупцијског
плана општине Лапово
ул. Његошева бр. 18
34220 Лапово

Председник Комисије
Марија Нешић, ср
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