Република Србија
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Агенцијa за борбу против корупције, на основу Одлуке о спровођењу јавног позива за
пријављивање и избор кандидата за посматраче изборне кампање (број 110-00-00008/2011-01/1 од
8. новембра 2011. године), објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОСМАТРАЧЕ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ
Позивају се кандидати, који желе да обављају послове посматрања изборне кампање
политичких субјеката у 2012. години у својству посматрача Агенције за борбу против корупције,
да се пријаве на позив за теренског посматрача, координатора и централног координатора за
послове посматрања изборне кампање.
Укупно се бира 165 посматрача и то:
−

10 централних координатора за територију Републике Србије, за послове усмеравања
рада координатора и обављања послова анализе података прикупљених у поступку
посматрања изборних кампања, у периоду од дана расписивања избора до истека 60
дана од дана проглашења коначних резултата избора, за доле наведене територије:

Територија
(обухвата општине и градове округа)

Број централних
координатора

Са седиштем у Београду за Град Београд, Северно-банатски, Средњебанатски, Јужно-банатски, Сремски, Мачвански, Колубарски,
Шумадијски, Поморавски, Расински, Подунавски, Браничевски, Борски и
Зајечарски округ

7

Са седиштем у Чачку за Златиборски, Моравички и Рашки округ

1

Са седиштем у Суботици за Западно-бачки, Јужно-бачки и Северно-бачки
округ

1

Са седиштем у Нишу за Нишки, Пиротски, Јабланички, Топлички и
Пчињски округ

1

−

23 координатора за послове координације рада теренских посматрача и за прикупљање
података у вези са активностима политичког субјекта у изборној кампањи, у периоду од
дана расписивања избора до дана проглашења коначних резултата избора, за доле
наведене градове и општине:

Градови и општине

Број координатора

Град Београд (градске и приградске општине)

1

Суботица са општинама Северно-бачког округа и Кањижа, Чока, Сента,
Нови Кнежевац и Ада

1

Сомбор са општинама Западно-бачког округа

1

Нови Сад са општинама Јужно-бачког округа

1

Сремска Митровица са општинама Сремског округа

1

Зрењанин са општинама Средње-банатског округа и Кикиндом

1

Панчево са општинама Јужно-банатског округа

1

Шабац са општинама Богатић, Владимирци и Коцељева

1

Лозница са општинама Мали Зворник, Крупањ и Љубовија

1

Ваљево са општинама Колубарског округа

1

Ужице са општинама Златиборског округа

1

Чачак са општинама Моравичког округа

1

Краљево са општинама Врњачка Бања и Рашка

1

Нови Пазар са општинама Тутин и Сјеница

1

Крагујевац са општинама Шумадијског округа

1

Јагодина са општинама Поморавског округа

1

Крушевац са општинама Расинског округа

1

Смедерево са општинама Подунавског округа

1

Пожаревац са општинама Браничевског округа

1

Зајечар са општинама Зајечарског и Борског округа

1

Ниш са општинама Нишког и Пиротског округа

1

Лесковац са општинама Јабланичког и Топличког округа

1

Врање са општинама Пчињског округа

1

- 132 теренских посматрача за обављање послова прикупљања података у вези са
активностима политичког субјекта у изборној камапњи у периоду од дана расписивања избора до
дана проглашења коначних резултата избора, у 22 града Републике Србије и у граду Београду и то:
Градови

Број теренских
посматрача

Град Београд

44

Суботица

5

Сомбор

3

Нови Сад

9

Сремска Митровица

3

Зрењанин

4

Панчево

3

Шабац

3

Лозница

3

Ваљево

3

Ужице

3

Чачак

4

Краљево

4

Нови Пазар

3

Крагујевац

6

Јагодина

3

Крушевац

4

Смедерево

3

Пожаревац

3

Зајечар

3

Ниш

9

Лесковац

4

Врање

3
Ко може да се пријави за посматрача изборне кампање
а) Пријаву може поднети:

-пунолетни држављанин Републике Србије, који је завршио најмање средњу школу у
трајању од четири године.
Подносилац пијаве не може бити члан политичке странке, кандидат на изборима и не може
бити ангажован у органима за спровођење избора.
б) Предност ће имати кандидат који поседује:
-искуство у посматрању, спровођењу или учествовању у изборним процесима или
кампањама или
-искуство у посматрању и анализи рада политичких странака
-искуство у материјално-финансијском пословању - само за посматрача централног
координатора.
У поступку избора посебно ће се процењивати аналитичке способности кандидата за
централног координатора.
Уз пријаву се подноси:
- уверење о држављанству
- лична карта
- диплома или уверење о стеченој стручној спреми
-исправа којом се доказује искуство (потврда, решење, уговори и други акти из којих се
може утврдити на којим пословима је стечено искуство)
-кратка професионална биографија
-мотивационо писмо
Документација се прилаже у оригиналу или фотокопији. У случају доставе електронским
путем, потребно је скенирати оригинале.
Поступак пријављивања кандидата на јавни позив
Јавни позив за пријављивљање кандидата за посматраче изборне кампање је отворен од 11.
новембра до 21. новембра 2011. године.
Јавни позив се објављује у дневном листу Данас који се издаје за целу Републику Србију и
на интернет презентацији Агенције (www.acas.rs) са које се може преузети прописани образац
пријаве за посматраче изборне кампање политичких субјеката у банеру “Обрасци” (Образац П-1).
Попуњен прописани образац пријаве са пратећом документацијом може се доставити:

-у штампаној верзији, у затвореној коверти лично у писарници Агенције или препорученом
поштом на следећу адресу:
Агенција за борбу против корупције
Царице Милице 1
11 000 Београд
На коверти обавезно назначити име, презиме и адресу пошиљаоца, као и назнаку “Пријава
за посматраче изборне кампање”.
-електронским путем, попуњен прописани
документацијом на адресу posmatrac@acas.rs

образац

са

скенираном

пратећом

Пријављени кандидати који испуњавају услове биће обавештени о времену и месту
одржавања усменог разговора.
За додатне информације и питања у вези са поступком пријављивања, заинтересовани
кандидати се могу обратити путем електронске поште на адресу goran.ivic@acas.rs или на телефон
011/2627- 460 или 011/2627-950 локал 203, сваког радног дана у термину од 9-16 часова, контакт
особа Горан Ивић.

