
 

ОДЛУКА 

О ДОПУНИ  ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА  ОПШТИНУ АРИЉЕ 

 

У области 17. Обезбеђивање правних, институционалних, организационих и техничких 
претпоставки за координацију спровођења и праћење примене ЛАП-а, у мери  17. 1. 2., под 
тачком 2,после става 1, додаје се нови став, који гласи:  

 Јавни конкурс се: 

 - расписује за период од минимум 30 дана; 

 - објављује на огласној табли Oпштинске управе; 

 - објављује на интернет страници Општине;  

 - објављује на локалним медијима; 

 - објављује путем плаката на огласним таблама у граду. 

 

У ставу 2, после тачке 5, додаје се нови став, који гласи: 

 Уколико се на два јавна конкурса узастопно расписана на горе описан начин, не пријави 
ниједан кандидат или ако путем оваква два конкурса не буде изабран ниједан од пријављених 
кандидата или буде изабран недовољан број чланова тела за праћење спровођења ЛАП-а, 
Kомисија за спровођење јавног конкурса предлаже избор привремених чланова тела за праћење 
спровођења ЛАП-а у пуном саставу или као допуну до пуног састава, на период од годину дана. 
Привремени чланови се бирају међу лицима запосленим у органима јавне власти који имају 
седиште у општини Ариље, али који нису органи Општине, и то међу следећим лицима: 

 - лицима овлашћеним за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем у 
складу са чланом 14. став 5. Закона о заштити узбуњивача ( ,,Службени гласник РС“, бр. 128/14); 

 - лицима овлашћеним за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од 
јавног значаја у складу са чланом 38. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја (,, Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), и  

  - лицима задуженим за праћење спровођења мера из плана интегритета институције у 
складу са чланом 19. став 1. Смерница за израду и спровођење плана интегритета од 21. 11. 2016. 
године.  
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