Агенција за борбу против корупције, на основу Одлуке о спровођењу јавног позива за пријављивање и избор
кандидата за посматраче изборне кампање (број 014-111-00-0004/19-01 од 25.02.2019. 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 својству посматрача Агенције за борбу против корупције, да се пријаве на јавни позив за
координатора и теренског посматрача за послове посматрања изборне кампање.
Укупно се бира 165 посматрача и то:
- 36 координатора за послове усмеравања рада теренских посматрача и прикупљања података у вези са
активностима политичког субјекта у изборној кампањи, од дана расписивања избора до дана проглашења
коначних резултата избора у 27 градова Републике Србије и у граду Београду, за градове и општине и то:

ГРАДОВИ И ОПШТИНЕ

БРОЈ
КООРДИНАТОРА

Београд са градским општинама

7

Бор са општинама Борског округа

1

Ваљево са општинама Колубарског округа

1

Врање са општинама Пчињског округа

1

Вршац са општинама Јужнобанатског округа - Алибунар, Бела Црква,
Пландиште

1

Зајечар са општинама Зајечарског округа

1

Зрењанин са општинама Средњобанатског округа

1

Јагодина са општинама Поморавског округа

1

Кикинда са општинама Севернобанатског округа

1

Крагујевац са општинама Шумадијског округа

1

Краљево са општинама Рашког округа - Врњачка Бања и Рашка

1

Крушевац са општинама Расинског округа

1

Лесковац са општинама Јабланичког округа

1

Лозница са општинама Мачванског округа - Мали Зворник, Крупањ и
Љубовија

1

Ниш са општинама Нишавског округа

2

Нови Пазар са општином Рашког округа - Тутин и општином Златиборског
округа - Сјеница

1

Нови Сад са општинама Јужнобачког округа

2

Панчево са општинама Јужнобанатског округа - Ковачица, Ковин и Опово

1

Пирот са општинама Пиротског округа

1

Пожаревац са општинама Браничевског округа

1

Прокупље са општинама Топличког округа

1

Смедерево са општинама Подунавског округа

1

Сомбор са општинама Западнобачког округа

1

Сремска Митровица са општинама Сремског округа

1

Суботица са општинама Севернобачког округа

1

Ужице са општинама Златиборског округа

1

Чачак са општинама Моравичког округа

1

Шабац са општинама Мачванског округа - Богатић, Владимирци и
Коцељева

1

УКУПНО

36

- 129 теренских посматрача за обављање послова прикупљања података у вези са активностима политичког
субјекта у изборној кампањи у периоду од дана расписивања избора до дана проглашења коначних резултата
избора, у 27 градова Републике Србије и у граду Београду и то:

ГРАДОВИ

БРОЈ ТЕРЕНСКИХ
ПОСМАТРАЧА

Београд

38

Бор

3

Ваљево

3

Врање

3

Вршац

3

Зајечар

3

Зрењанин

3

Јагодина

3

Кикинда

3

Крагујевац

4

Краљево

3

Крушевац

3

Лесковац

3

Лозница

3

Ниш

7

Нови Пазар

3

Нови Сад

7

Панчево

3

Пирот

3

Пожаревац

3

Прокупље

3

Смедерево

3

Сомбор

3

Сремска Митровица

3

Суботица

4

Ужице

3

Чачак

3

Шабац
УКУПНО

3
129

Ко може да се пријави за посматрача изборне кампање
Пријаву може поднети пунолетни држављанин Републике Србије, који је завршио најмање средњу
школу у трајању од четири године.
Предност ће имати кандидат који може бити ангажован пуно радно време.
Приликом избора посматрача водиће се рачуна о месту пребивалишта, односно боравишта посматрача,
тако да може обављати послове из свог делокруга у месту за које је одређен.
Ко не може да се пријави за посматрача изборне кампање
Посматрачи не могу бити кандидати на изборима, нити могу бити ангажовани у органима за
спровођење избора.
Пријава садржи:
- попуњен и својеручно потписан образац пријаве посматрача (образац ПП), који је објављен на
интернет презентацији Агенције за борбу против корупције;
- уверење о држављанству Републике Србије;
- извод из матичне књиге рођених;
- диплому или уверење о стеченој стручној спреми;
- кратку професионалну биографију;
- мотивационо писмо.
Уколико кандидат поседује искуство у посматрању изборних кампања, уз пријаву доставља и
документацију којом то потврђује.
Сва документација подноси се у оригиналу или овереној фотокопији.
Поступак пријављивања кандидата на јавни позив
Јавни позив за пријављивање кандидата за посматраче изборне кампање је отворен 8 (осам) дана од
дана објављивања јавног позива.
Јавни позив се објављује у дневном листу „Политика” и на интернет презентацији Агенције
(www.acas.rs), са које се може преузети прописани образац пријаве за посматраче изборне кампање политичких
субјеката (Образац ПП) као и Правилник о посматрачима изборне кампање.
Попуњен и својеручно потписан образац пријаве са пратећом документацијом подноси се у штампаној
верзији, у затвореној коверти лично у писарници Агенције или препоручено поштом на следећу адресу:
Агенција за борбу против корупције
Царице Милице 1
11000 Београд
На коверти обавезно назначити име, презиме и адресу пошиљаоца, као и назнаку „Пријава за
посматраче изборне кампање“.
Пријављени кандидати који испуњавају услове и чије су пријаве потпуне и благовремене, биће
обавештени о месту и времену одржавања усменог разговора.
На усменом разговору са кандидатом проверава се општа информисаност која је од значаја за поступак
посматрања изборне кампање. На основу оцене усменог разговора и броја потребних посматрача, сачињава се
листа кандидата који су се квалификовали за обуку за обављање послова посматрача. Број кандидата на листи
мора бити за 20 % већи од броја потребних посматрача, због могућности замене појединих посматрача у случају
раскида уговора.
Кандидати који су се квалификовали за обуку за послове посматрача, биће обавештени о месту и
времену одржавања обуке. Након одржане обуке, уколико је то потребно, може се приступити и тестирању

кандидата у циљу провере знања стеченог на обуци. По одржаној обуци, односно након евентуалне провере
знања, сачињавају се коначне ранг листе кандидата за избор теренских посматрача и координатора, на основу
којих директор Агенције доноси одлуку о избору посматрача изборних кампања.
Након расписивања избора, са изабраним кандидатима закључује се уговор о привременим и
повременим пословима у складу са чланом 197. Закона о раду („Службени гласник Републике Србије”, бр.
97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 108/13 - др. закон, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 одлука УС). Ову врста уговора послодавац може, за обављање послова који су по својој природи такви да не
трају дуже од 120 радних дана у календарској години, да закључи са:
1) незапосленим лицем;
2) запосленим који ради непуно радно време - до пуног радног времена;
3) корисником старосне пензије.
За додатне информације и питања у вези са поступком пријављивања, заинтересовани кандидати се
могу обратити путем електронске поште на адресу posmatrac@acas.rs или на телефон 011/4149-110, локал 2,
сваког радног дана у термину од 08-15 часова, контакт особе: Нада Радовић и Лидија Кујунџић.

