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З А П И С Н И К  

 

са 6.седнице Комисије за избор чланова тела за праћење примене локалног 

антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош одржане дана 18.04.2018.г. са 

почетком у 8.30 часова у малој сали општине Мали Иђош 

 

 

 

Присутни: Ангела Ситаш председник Комисије, Лана Вујић Коседнар члан Комисије, и 

Ализ Фараго записничар. 

 

Са седнице је оправдано одсутна: Бојана Пејовић, члан Комисије 

 

Након што је установљено да постоји кворум за рад, шесту седницу Комисије отворила 

је председница Ситаш Ангела. 

 

Након уводне речи предложила је следећи: 

 

Д н е в н и   р е д : 

 

1. Усвајање Записника са 5.седнице 

2. Усмено тестирање кандидата за чланове Радног тела за праћење примене 

Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош 

3. Утврђивање Ранг листе кандидата за избор чланова Радног тела за праћење 

примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош 

 

Дневни ред једногласно усвојен.  

Допуна о предложеном дневном реду није било. 

 

Пре него што се прешло на 1. тачку дневног реда, председница је навела да је Татар 

Зденка, која је Закључком Комисије број: 06-17-1/2018-03, била обавештена да 

изврши допуну конкурсне документације, јер је уверење из казнене евиденције 

МУП-а које је приложила била старија од 6 месеци од дана издавања, дана 

03.04.2018. године у 12:03 часова доставила је Комисији доказ да је поднела Захтев 

за издавање Уверења  МУП -а из казнене евиденције и тиме је стекла услов да буде 

позвана на усмено тестирање. 

 



Прешло се на 1.тачку дневног реда. Председнице Комисије је изнела да је Записник 

са 5. седнице је достављен члановима Комисије путем е-маила. Примедби на 

Записник са 5. седнице Комисије за избор чланова тела за праћење примене 

Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош није било. 

Председница Комисије је ставила на гласање Записник са 5. седнице Комисије за 

избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за 

општину Мали Иђош који је једногласно усвојен. 

 

Прешло се на 2.тачку дневног реда. Друга тачка дневног реда је усмено тестирање 

кандидата за чланове Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског 

плана (ЛАП) за општину Мали Иђош. Свим кандидатима је послато обавештење 

10.04.2018. године и на основу увида у документацију је утврђено да је сваки 

кандидат примио обавештење те се сматра да су сви обавештени о месту и времену 

одржавања усменог тестирања.  

Сваки кандидат је имао прилику да се упозна са критеријумима и мерилима на 

интернет презентацији општине Мали Иђош. 

Сви кандидати чије су пријаве биле потпуне и благовремене  су стекли услов за 

усмено тестирање. 

Кандидати су тестирани следећим редоследом: 

 

1.  Татар Зденка из Ловћенца, по занимању социјални радник. У току свог рада није 

се срела са случајевима корупције нити је она као грађанин била у прилици да 

укаже на злоупотребу или нарушавање јавног интереса. По њеној оцени 

корупција није у великој мери изражена у општини Мали Иђош .Локални 

антикорупцијски план је позитивно оценила. Спремна је за тимски рад а и поред 

радног времена може посветити време и за праћење ЛАП-а. Области које може 

квалитетно да прати су: однос између јединица локалне самоуправе и јавних 

служби, јавних предузећа и других организација које ЈЛС оснива и делом или у 

потпуности финансира и контролише, управљање донацијама, развој програма 

помоћи и солидарности за остваривање потреба особа са инвалидитетом и за 

заштиту права осетљивих група итд. Мотив да буде члан Радног тела за праћење 

примене ЛАП-а јесте да допринесе остварењу ЛАП-а и спречавању корупције. 

Кандидат је упитан да ли има неке замерке на рад Комисије или има нешто да 

дода свом излагању. Кандидат није имао никакве замерке на рад Комисије и није 

имао ништа да дода. 

 

2.  Лакатош Јанош из Малог Иђоша, по занимању новинар. Није се појавио у 

заказаном термину на усмено полагање. Увидом у документацију, Комисија је 

утврдила да је кандидат примио обавештење о одржавању усменог тестирања. 

Констатовано је да је кандидат одустао од чланства у Радном телу. 

 

3. Радоњић Александар из Фекетића, дипломирани политиколог за међународне 

односе. Досад се није бавио јавним активностима у области антикорупције, 

добре управе, узбуњивања и сл., нити је сам у својсту грађанина био у прилици 

да укаже на злоупотребу или нарушавање јавног интереса. По његовом виђењу 

корупција у општини Мали Иђош није изражен проблем. Локални 

антикорупцијски план оценио је позитивно. Спреман је за тимски рад и времена 

има да може квалитетно да учествује у раду Радног тела. Области за које сматра 

да може дати свој дорпинос су: јавно-приватна партнерства, управљање јавном 

својином ЈЛС, додела средстава из буџета ЈЛС за остваривање јавних интереса 



локалне заједнице, јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу 

планирања и реализације буџета. Главни мотив да буд члан радног тела за 

праћење ЛАП-а јесте да се реализује сам ЛАП-а и да се спречи настанак 

корупције.  

Кандидат је упитан да ли има неке замерке на рад Комисије или има нешто да 

дода свом излагању. Кандидат није имао никакве замерке на рад Комисије и није 

имао ништа да дода. 

 

4. Божовић Драган из Ловћенца, дипломирани правник. Ради као адвокатски 

приправниик. Као адвокатски приправник имао је прилике да се бави добром 

управом, људским правима. И сам је био у прилици два-три пута да укаже на 

злоупотребу или нарушавање јавног интереса. Имао је прилику да пружи помоћ 

особама која су му се обратила и као резултат остварена је заштита жртве. 

Локални антикорупцијски план је оценио позитивно. Својим учешћем у раду 

радног тела и својим искуством адвоктског приправника може допринети 

спречавању настанка корупције у општини Мали Иђош. Мотив за чланство јесте 

да се остваре мере из ЛАП-а и да се колико је то могуће спречи настанак 

корупције. Спреман је за тимски рад, а поред посла може наћи времена и да 

учествује у раду Радног тела. Квалитетно би могао да прати већину области 

ЛАП-а, нарочито област усвајања прописа, разоткривање корупције кроз 

заштиту узбуњивача и кроз управљање пријавама и представкама корисника 

услуга на рад службеника и органа ЈЛС.  

Кандидат је упитан да ли има неке замерке на рад Комисије или има нешто да 

дода свом излагању. Кандидат није имао никакве замерке на рад Комисије и није 

имао ништа да дода. 

 

 

Прешло се на 3.тачку дневног реда. На усмено тестирање позвано је четири 

кандидата. Пријаве свих кандидата су била потпуна и благовремена. Кандидати су 

појединачно испитани у складу са критеријумима и мерилима из Правилника о 

условима, критеријумима и мерилима за избор чланова Радног тела за праћење 

примене Локалног антикоруцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош. Сваки 

члан Комисије посебно је бодовао сваког кандидата. Након завршеног усменог 

тестирања и сабирања бодова, Комисија је утврдила следећу Ранг листа кандидата: 

 

1. Драган Божовић, 68 бодова 

2. Александар Радоњић, 52 бодова 

3. Зденка Татар, 50 бодова 

 

 

У складу са чланом 9. Правилника о условима, критеријумима и мерилима за избор 

чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) 

за општину Мали Иђош, Скупштина општине Мали Иђош бира председника и 

чланове Радног тела. 

 

 

 

 

Седница завршена у 10.50 часова. 

 



 

 

 

 

           

    Записничар:       Председник Комисије: 

Ализ Фараго, с.р.         Ангела Ситаш, с.р. 

 


