КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ЛОКАЛНОГ
АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Комисија за избор чланова тела за праћење примене Локалног акционог плана
за борбу против Корупције Града Пожаревца једногласно је утврдила на
седници одржаној дана 25.12.2017. године Коначну ранг листу кандидата за
чланове локалног антикорпуцијског форума Града Пожаревца и на истој се
налазе следећи кандидати:
1.ДАЛИБОР ЛОНЧАР из Пожаревца, председник
2.МАРИЈА ЈОВАНОВИЋ-БОГДАНОВИЋ из Пожаревца, члан
3.САЊА СТАНКОВИЋ из Пожаревца, члан,
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Кандидати Далибор Лончар, Марија Јовановић-Богдановић и Сања Станковић, сви
из Пожаревца, испуњавају све услове који су предвиђени Условима, критеријумима и
мерилима за избор чланова у тело за праћење примене локалног акционог плана за борбу
против корупције Града Пожаревца 2017-2020 (локалном антикорпуптивном форуму).
Наиме, према датим изјавама кандидата утврђено је да нису носиоци било које функције у
политичкој странци, нити су јавни фукционери у смислу одредама Закона о Агенцији за
борбу против корупције. Кандидати, такође, нису радно ангажовани у органима Града
Пожаревца по било ком основу, нити су осуђивани, нити се против њих води кривични
поступак за дела против корупције. Упитнике, мотивациона писма и разговоре обављене са
предложеним кандидатима Комисија је оценила највишом оценом „у потпуности
задовољава“. Приликом избора наведених кандидата Комисија је водила рачуна да тело буде
састављено у складу са вредностима на којима почива ЛАП, као што су транспарентност,
партиципација грађана, проактивност и др. Имајући у виду наведено, Комисија је мишњења
да се укључњем Марије Јовановић Богдановић, као представника медија омогућава
транспарентност рада тела, а избором Сање Станковић доприноси се у већој вери
партиципацији грађана. Поред тога што није радно ангажована у органима Града Пожаревца,
кандидаткиња није запослена ни у установама или институцијама који су директни
корисници републичког буџета, па се на тај начин доприноси и независности тела у још већој
мери. Кандидат Далибор Лончар, дипломирани правник, с обзиром на струку, у могућности
је да препозна начине за бољу примену норми на локалном нивоу, као и да укаже на
недостатке који су постојали у досадашњој примени.
У Пожаревцу, 25.12.2017. године Број: 09-06-190
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