
 

ЗАПИСНИК 

са прве седнице Комисија за избор чланова тела за праћење примене Локалног акционог 

плана за борбу против корупције  Града Пожаревца 2017-2020 (у даљем тексту: 

Комисија), одржане дана 4.12.2017. године 

 

 Седница је одржана у сали 107 Градске управе Града Пожаревца, са почетком у 8,00 

сати. 

Седници су присуствовали: Анкица Хинић, председница Комисије, као и чланови 

Комисије: Ивана Перишић, Андријана Максимовић и Марко Дмитровић. 

 Седницом је председавала Анкица Хинић, председница Комисије. 

 Записник је водио Небојша Трајковић, координатор Групе за скупштинске послове. 

 На предлог председавајућег, уз измене предлога дневног реда тако да тачке 2. и 3. 

замене места, једногласно је утврђен следећи  

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

 

1. Доношење Пословника о раду Комисије; 

2. Утврђивање услова, мерила и критеријума за избор чланова тела за праћење примене 

Локалног акционог плана за борбу против корупције Града Пожаревца 2017-2020; 

3. Утврђивање текста јавног позива за избор чланова тела за праћење примене 

Локалног акционог плана за борбу против корупције Града Пожаревца 2017-2020 и 

4. Разно. 

 

РАД ПО ДНЕВНОМ РЕДУ 

1. тачка  

 

          Уводне напомене је дала Анкица Хинић, председница Комисије, као и Небојша 

Трајковић, координатор Групе за скупштинске послове. 

Комисија је једногласно усвојила Пословник о раду Комисије, у тексту који чини 

саставни део овог записника. 

 

2. тачка  

 

          Уводне напомене је дала Анкица Хинић, председница Комисије, као и Небојша 

Трајковић, координатор Групе за скупштинске послове. 

Комисија је једногласно усвојила Услове, критеријуме и мерила за избор чланова тела 

за праћење примене Локалног акционог плана за борбу против корупције Града Пожаревца 

2017-2020 (ЛАФ-а), у тексту који чини саставни део овог записника. 

 

3. тачка  

 

          Уводне напомене је дала Анкица Хинић, председница Комисије, као и Небојша 

Трајковић, координатор Групе за скупштинске послове. 

Комисија је једногласно усвојила Текст јавног позива - конкурс за избор чланова тела за 

праћење примене Локалног акционог плана за борбу против корупције Града Пожаревца 2017-

2020, у тексту који чини саставни део овог записника. 

 

4. тачка  

 

У оквиру ове тачке дневног реда седнице Комисије није било предлога нити дискусија. 

 

Пошто је овим дневни ред седнице исцрпљен, председавајућа је закључила исту у 8,35 

сати. 

 

  

КООРДИНАТОР ГРУПЕ ЗА 

СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ  

 

 

Небојша Трајковић, дипл. правник, с.р.    

 

ПРЕДСЕДНИЦА  КОМИСИЈЕ  

 

 

 

Анкица Хинић, дипл. правник, с.р. 



 


