
 

У складу са Правилником о раду комисије од 05. јуна 2013. године, Комисија за избор чланова 

Локалног антикорупцијског форума дана 05. јуна 2013. године доноси  Одлуку о утврђивању 

 

КРИТЕРИЈУМА И ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА 

Локалног антикорупцијског форума Ниш 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ 

 

Одлуком се утврђују општи и посебни критеријуми за избор чланова ЛАФ-а, начин и процес 

селекције кандидата. 

 

УСЛОВИ : 

 

 

 

- Да лице које подноси кандидатуру има место пребивалишта на територији Града Ниша; 

- Да лице које подноси кандидатуру није осуђивано или да се не води судски поступак за 

дела која се односе на корупцију; 

- Да потенцијално чланство у ЛАФ-у кандидата није у сукобу са одредбама Закона о 

Агенцији за борбу против корупције; 

- Да кандидат за чланство у ЛАФ-у својим досадашњим деловањем/функцијом није кршио 

или не крши одредбе Закона о Агенцији за борбу против корупције; 

- Да лице које подноси кандидатуру није носилац неке функције у политичкој партији; 

- Да лице које подноси кандидатуру није носилац функција у институцијама и/или 

предузећима, организацијама и медијима на које се долази именовањем од стране локалних или 

републичких органа, или  су исте директни корисници локалног/републичког буџета; 

 

 

Од кандитата се очекује висок степен мотивисаности, знање из области борбе против 

корупције, способност реалног сагледавања ситуације, аналитичност, темељитост у раду, 

самосталност и непристрасност. 

 

 

Документација коју кандитат  подоси приликом конкурисања: 

 

- Попуњен формулар пријаве у одговарајућој форми (у прилогу oгласа и доступан на 

линку:www.ni.rs и на адреси www.mcnis.org.rs); 

- Биографију подносиоца пријаве (у слободној форми); 

- Потврду из Суда да подносилац пријаве није осуђиван; 

- Мотивационо писмо које садржи обавезне одговоре на следећа питања: Шта вас 

мотивише да се ангажујете у Локалном антикорупцијском форуму у Нишу? 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? 

 

 



ПОСТУПАК ИЗБОРА 

Избор кандитата врши се у два круга избора. У првом кругу избора врши се увид у докуметацију 

коју је кандитат поднео. 

Комисија утврђује да ли кандитат има пребивалиште на територији Града Ниша, да ли је 

осуђиван или се води судски поступак за дела која се односе на корупцију, да ли је лице које 

подноси кандидатуру у сукобу интереса или на други начин крши одредбе Закона о Агенцији за 

борбу против корупције. Да ли је лице носилац неке функције у политичкој партији и/или 

носилац неке јавне фунције. 

Кандидати који су испунили формалне услове улазе у други круг избора. У другом кругу 

квалификовани кандидати ће бити оцењивани из области борбе против корупције, уз решавање 

етичких дилема и интервјуисани пред комисијом. 

На основу резултата показаних у другом кругу, бира се пет (5) чланова Локалног 

антикорупцијског форума Ниш. 
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