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З А П И С Н И К 

 

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

антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош одржане дана 03.04.2018. године 

са почетком у 11.00 часова у малој сали општине Мали Иђош 
 

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

Бојана Пејовић, члан Комисије, Зоран Пустахија, општински правобранилац и 
координатор за спровођење ЛАП-а и Ализ Фараго, записничар. 

 
Зоран Пустахија, општински правобранилац и координатор за спровођење ЛАП-а 

присуствује седници без права одлучивања. 
 

Након што је установљено да постоји кворум за рад, пету 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 4. седнице 

2. Разматрање пристиглих пријава на Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за 

праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали 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 4. 
седнице Комисије. Записник са 4. седнице је достављен члановима Комисије путем е-

маила. Примедби на Записник са 4. 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 4. седнице Комисије за избор 

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

Мали Иђош који је једногласно и усвојен. 

 

Прешло се на 2. тачку дневног реда. Председница Комисије је изнела да је пристигло 4 

пријава на Јавни конкурс и предочила их члановима Комисије. Комисија је 

констатовала да су све пријаве благовремене и приступило се њиховом отварању и 

проверавању садржине и комплетности тражене документације.  

 

1. Татар Зденка – Комисија је констатовала да је пријава благовремена. Уверење 

МУП-а из казнене евиденције, које је подносилац пријаве приложила је старије од 

шест месеци, те је подносилац пријаве путем Закључка Комисије обавештена да у 

року од два радна дана достави уверење које није старије од шест месеци од дана 

издавања.  

 

2. Лакатош Јанош – Комисија је констатовала да је пријава благовремена и потпуна. 
 

3. Александар Радоњић – Комисија је констатовала да је пријава благовремена и 
потпуна. 

 
4. Драган Божовић – Комисија је констатовала да је пријава благовремена и потпуна. 

 
Чланови Комисије су се договорили да усмено тестирање кандидата буде истог дана. 

Председница Комисије је навела да ће се термин одржавања усменог тестирања накнадно 
утврдити и да ће о месту и термину усменог тестирања чланови Комисије и кандидати 

бити обавештени. 
 

Седница завршена у 11.50 часова 
 

 

    Записничар:       Председник Комисије: 

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

 

 


