
РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Комисија за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског 

плана (ЛАП) за општину Мали Иђош 

Број: 06-10-2/2018-03 

Дана: 08.03.2018. године 

Мали Иђош 

 

 

З А П И С Н И К 

 

са 3.седнице Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног 

антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош одржане дана 08.03.2018.г. са 

почетком у 10.00 часова у малој сали општине Мали Иђош 

 

 

 

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

Бојана Пејовић члан Комисије, Леа Ковач Добо руководилац Одељења за општу управу, 

заједничке послове, друштвене делатности и скупштинске послове и Ализ Фараго 

записничар. 

 

Леа Ковач Добо, руководилац Одељења за општу управу, заједничке послове, друштвене 

делатности и скупштинске послове присуствује седници без права одлучивања. 

 

Након што је установљено да постоји кворум за рад, трећу 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 2. седнице 

2. Објављивање Огласа о продужењу рока за Јавни конкурс за избор чланова Радног 

тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину 

Mали Иђош 

 

Дневни ред је једногласно усвојен.  

Допуна о предложеном дневном реду није било. 

 

Прешло се на 1. тачку дневног реда. Председница Комисије је изнела Записник са 2. 

седнице Комисије. Записник са 2. седнице је достављен члановима Комисије путем е-

маила. Примедби на Записник са 2. 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 2. седнице Комисије за избор 

чланова тела за праћење преимене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за 

општину Мали Иђош који је јдногласно и усвојен. 

 

Прешло се на 2 тачку дневног реда. Председница Комисије је изнела да је Јавни 

конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског 

плана (ЛАП) за општину Мали Иђош објављен дана 27.02.2018. године у листовима 

„Дневник“, „ Маgyar szó”  и на интернет страници општине Мали Иђош 

www.maliidjos.rs  Јавни конкурс је био отворен 8 дана ( до 07.03.2018. године). До краја 

рока Јавног конкурса пријавио се само један кандидат. Због тога ће Комисија за избор 

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

Мали Иђош објавити Оглас о продужењу рока за Јавни конкурс за избор чланова 

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

Мали Иђош. Нови рок за подношење пријаве је до 16.03.2018. године.  

Председница Комисије је ставила на гласање и другу тачку дневног реда- Оглас о 

продужењу рока за Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене 

Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош који је једногласно 

усвојен. 

Председница Комисије је након усвајања Огласа о продужењу рока за избор чланова 

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

Мали Иђош, који је саставни део овог записника, навела да ће текст Огласа бити 

објавњен на интернет страници општине Мали Иђош www.maliidjos.rs дана 08.03.2018. 

године. 

 

 

 

Седница завршена у 10:30 часова 

 

 

 

 

   Записничар:                                                                                   Председник Комисије: 

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

 

 

 

Комисијa за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског 

плана (ЛАП) за општину Мали Иђош објављује  

 

 

 

O Г Л А С 

 

О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС 

за избор чланова Радног  тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана 

(ЛАП) за општину Мали Иђош 

 

http://www.maliidjos.rs/
http://www.maliidjos.rs/


 

Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског 

плана (ЛАП) за општину Мали Иђош објављује продужење рока за пријављивање на 

Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног 

антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош који је објављен дана 27.02.2018. 

године у листовима „Дневник“ и „Маgyar szó” и на интернет  страници општине Мали 

Иђош www.maliidjos.rs. 

 

Нови рок за подношење пријава на Јавни конкурс је до 16.03.2018. године. 

 

Текст конкурса и  пратећа документација се налази на следећем линку: 

http://www.maliidos.com/index/page/id/494/lg/cp#.WqESmejOWM8  

 

 

 

 

                                                                                                                       Председник Комисије 

                                                                                                                Ангела Ситаш 

 

 

http://www.maliidjos.rs/
http://www.maliidos.com/index/page/id/494/lg/cp#.WqESmejOWM8

