ЗАПИСНИК

Са друге седнице Комисије за избор чланова тела за праћење примене
Локалног акционог плана за борбу против корупције Града Пожаревца 2017-2020 (у
даљем тексту: Комисија), одржане дана 15.12.2017. године (петак)
Седница је одржана у сали број 11 Скупштине Града Пожаревца, са почетком у
8,00 часова.
Седници су присуствовали: Анкица Хинић, председница Комисије, као и
чланови Комисије Ивана Перишић, Андријана Максимовић и Марко Дмитровић.
Седници је председавала Анкица Хинић, председница Комисије.
На предлог председавајуће, једногласно је утврђен и усвојен следећи:
ДНЕВНИ

РЕД

1.Отварање пристиглих пријава по Конкурсу за избор чланова радног тела за
праћење примене Локалног акционог плана за борбу против корпуције Града
Пожаревца 2017-2020, преглед и оцењивање понуда и
2.Разно,
На почетку седнице Комиисија је једногласно усвојила записник са прве
седнице Комисије.
Након тога, у вези тачке 1 дневног реда Комисија је приступила
разматрању пристиглих пријава по расписаном Конкурсу и том приликом
констатовала да је пристигло укупно 9 пријава, као и да су све пристигле пријаве
благовремене и потпуне.
Пријаву за учешће на конкурсу поднели су:
1.Ненад Павловић из Бубушинца, инжењер производног машинства,
2.Миодраг Вукмировић из Пожаревца, завршио Војну академију,
3.Сања Станковић из Пожаревца, медицински техничар,
4.Саша Марјановић из Пожаревца, завршио Вишу пословну школу у Чачку,
5.Љубомир Јацић из Пожаревца, доктор техничких наука,
6.Марија
Јовановић-Богдановић
из
пољопривредну школу, запослена у медијима

Пожаревца,

7.Звездана Бранковић из Пожаревца, правни техничар,

завршила

средњу

8.Далибор Лончар из Пожаревца, дипломирани правник,
9.Мирковић Радослав из Дубравице, завршио средњу школу „Никола Тесла“ у
Костолцу.
Констатовано је да су сви кандидати доставили уверења да против њих није
вођен нити се води кривични поступак, као и потписане изјаве да нису носиоци било
које функције у политичкој странци и да нису јавни функционери у смислу одредаба
Закона о Агенцији за борбу против корупције.
Комисија је, затим, приступила оцењивању достављевних упитника кандидата
према оствареном броју бодова, као и мотиваниоцних писама, а све у складу са
утврђеним Условима, критеријумима и мерилима за избор чланова у телу за праћење
примене ЛАП-а за борбу против корупције Града Пожаревца 2017-2020.
Када је реч о оцењивању УПИНИКА од стране Комисије констатовани су
следећи резултати:
1.Ненад Павловић: 10 поена – 3,33 оцена (делимично задовољава),
2.Миодраг Вукмировић: 13 поена – 4,33 оцена (у потпуности задовољава),
3.Сања Станковић: 11 поена – 3,66 оцена (у потпуности задовољава),
4.Саша Марјановић: 12 поена – 4,00 оцена (у потпуности задовољава),
5.Љубомир Јацић: 14 поена – 4,66 оцена (у потпуности задовољава),
6.Марија Јовановић-Богдановић – 14 поена – 4,66 оцена (у потпуности
задовољава),
7.Звездана Бранковић из Пожаревца – 9 поена – 3 оцена (делимично
задовољава),
8.Далибор Лончар из Пожаревца – 13 поена – 4,33 оцена (у потпуности
задовољава)
9.Мирковић Радослав из Дубравице – 15 поена – 5 оцена (у потпуности
задовољава).
Оцењивање МОТИВАЦИОНИХ ПИСАМА је обављено на тај начин што су
иста гласно прочитана пред члановима Комисије од стране председнице Комисије
Анкице Хинић, након чега је од стране Комисије сагласно констатовано да се
достављена мотивациона писма кандидата разликују у том смислу што су одговори
појединих кандидата кратки и без датог образложења изнетих ставова, док
мотивациона писма других кандидата садрже и образложења, анализу задатих тема у
већем или мањем обиму, те су њихова мотивациона писма садржанија, потпунија и
убедљивија, па је у наведеном смислу прављена и разлика приликом оцењивања од
стране Комисије.
У погледу мотивационих писама, Комисија је сагласна да је потребно
издвојити писма кандидата Миодрага Вукмировића, Љубомира Јацића, Далибора

Лончара, Саше Марјановића, Марије Јовановић-Богдановић и Сање Станковић која су
на Комисију оставила утисак, због изнетих ставова и аргументације у вези
постављених питања. Из наведених разлога Комисија је једногласно одлучила да
писма кандидата Љубомира Јацића, Далибора Лончара, Миодрага Вукмировића,
Саше Марјановића, Сање Станковић и Марије Јовановић-Богдановић буду
оцењена оценом „у потпуности задовољава“.
Комисија је сагласна да слабији утисак остављају мотивациона писма
кандидата Ненада Павловића и Радослава Мирковића. Наведена писма садрже
одговоре на постављена питања, али су одговори краћи (у односу на одговоре из
писама претходно поменутих кандидата чија су писма оцењена оценом „у потпуности
задовољава“), тако да за неке од изнетих ставова недостаје аргументација. Кандидати
се нису упуштали у дубљу анализу постављене тематике. Из наведених разлога
Комисија је једногласно одлучила да мотивациона писма кандидата, Ненада
Павловића и Радослава Мирковића, буду оцењена оценом „делимично
задовољава“.
Комисија је, такође, сагласна да најслабији утисак оставља мотивационо писмо
кандидата Звездане Бранковић, јер се састоји од неколико реченица које садрже
уопштене констатације као нпр. „да корупција представља озбиљан проблем који
треба да се озбиљно решава“, „да лаф треба да крене у озбиљну борбу“ и сл. без било
каквих конкретних сугестија кандидата у вези поменуте проблематике. Из наведених
разлога Комисија је једногласно одлучила да мотивационо писмо кандидата Звездане
Бранковић буде оцењено оценом „не задовољава“.
Следећа фаза поступка избора чланова ЛАФ-а подразумева интервју са
кандидатима. Предложено је да се седница на којој ће бити обављен разговор са
кандидатима одржи у понедељак, 18.12.2017. године, са почетком у 9,00 часова.
Комисија је сагласно одлучила да се на разговор позову сви кандидати, осим
кандидата Звездане Бранковић, а из разлога што је мотивационо писмо овог
кандидата оцењено оценом „не задовољава“.
Члан Комисије Ивана Перишић задужена је да организује потребне активности
везане за позивање кандидата.
Пошто је овим дневни ред седнице исцрпљен, председавајућа је закључила
исту у 10,30 часова.
ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ
Анкица Хинић, дипл. правник, ср.

ЗАПИСНИК

Са треће седнице Комисије за избор чланова тела за праћење примене
Локалног акционог плана за борбу против корупције Града Пожаревца 2017-2020 (у
даљем тексту: Комисија), одржане дана 18.12.2017. године (понедељак),
Седница је одржана у сали 107 Градске управе Града Пожаревца, са почетком у
9,00 часова.
Седници су присуствовали: Анкица Хинић, председница Комисије, као и
чланови Комисије Ивана Перишић и Марко Дмитровић.
Члан Комисије Андријана Максимовић није присустовала седници. Како
седници присуствује 3 од укупно 4 чланa Комисије, констатовано је да постоји
кворум, те радно тело може да ради и пуноважно одлучује.
Седници је председавала Анкица Хинић, председница Комисије.
На предлог председавајуће, једногласно је утврђен и усвојен следећи:
ДНЕВНИ

РЕД

1.Разговор Комисије са пријављеним кандидатима који испуњавају све
услове за избор за чланове тела за праћење примене Локалног акционог
плана за борбу против корупције Града Пожаревца 2017 – 2020 и
2.Текућа питања;
Констатовано је да због кратког размака између две седнице, обзиром да је
претходна одржана у петак 15.12.2017. године, није технички израђен записник са
претходне седнице, па је усвајање истог одложено за наредну седницу.
Разговор са кандидатима обављен је следећим редом:
1.Миодраг Вукмировић,
2.Далибор Лончар,
3.Љубомир Јацић,
4.Сања Станковић,
5.Саша Марјановић,
6.Марија Јовановић-Богдановић,
7.Радослав Мирковић,
8.Ненад Павловић;
Разговор са кандидатима је обављен везано за тему општих проблема друштва у
борби против корупције са освртом на конкретна искуства кандидата, уколико су иста
имали.

Кандидат Миодраг Вукмировић у разговору је навео да је био члан групе коју је
формирала Власа РС 2011 године за израду нацрта Националне стратегије за борбу
против корупције. Изнео је и пример корупције из домена доделе средстава из
пољопривредних фондова.
Кандидат Далибор Лончар говорио је о проблемима друштва када је реч о борби
против корупције са гледишта кривичноправне материје и истакао да сматра да је
основни проблем доказивање корупције, због тога што су у том случају обе стране
веома заинтересоване да се иста не открије. Истакао је важност превенције и стварања
система који ће бити отпорнији на корупцију и предузимање мера у том циљу.
Такође, је говорио о личним искуствима имајући у виду да су му се људи обраћали у
вези поменуте тематике, с обзиром на природу посла којим се бави, а говорио је и о
врсти помоћи коју им је наведеном приликом пружио својим саветима у погледу
правних процедура и оствареним резултатима.
Кандидат Љубомир Јацић се у разговору посебно остврнуо на проблем постојања
корупције у просвети, говорио о испитивању диплома и докторских дисертација, као
и оснивању форума за студенте везано за наведену проблематику, а имао је и
одређене активности на међународном нивоу у вези поменуте проблематике.
Кандидат Саша Марјановић, такође, је говорио о проблемима са којима се
друштво сусреће када је реч о борби против корупције, а отворено је причао и о
личном искуству када је пријавио корупцију на послу и последицама које је због тога
трпео.
Кандидат Сања Станковић, указала је да се корупција јавља у више друштвених
домена, а у разговору се осврнула на постојање корупције у здравству и просвети и
проблеме са којима се друштво сусреће у наведеним случајевима. Кандидаткиња је
отворено изнела искуство када је помажући пријатељици пријавила корупцију у
здравству, а која пријава је имала за последицу позитиван резултат и заштиту жртве.
Кандидат Марија Јовановић-Богдановић у разговору је истакла да се њено
искуство састоји у томе да су људи у емисијама које је водила изглагали своје
проблеме на ову тему, а указала је и на постојање проблема корупције код царинских
служби на граничним прелазима и у вези с тим навела један конкретан случај из
личног искуства који је имао позитиван исход у смислу спречања корупције.
Кандидат Ненад Павловић у разговору је навео да је као учесник у поступцима
јавних набавки увидео много начина за појаву проблема корупције у наведеном
домену, али лично за сада није указивао на корупцију, нити је био у прилици да
некоме пружи помоћ у вези поменуте проблематике.
Примери личног искуства и аргументи које су кандидати Миодраг Вукмировић,
Далибор Лончар, Љубомир Јацић, Саша Марјнановић, Марија ЈовановићБогдановић и Сања Станковић изнели у разговору били су убедљиви, па је
Комисија је једногласно одлучила да разговор ових кандидата оцени оценом „у
потпуности задовољава“.
Разговор кандидата Ненада Павловића Комисија је једногласном одлуком
оценила оценом „делимично задовољава“, имајући у виду да су у разговору оставио
слабији утисак на Комисију у односу на кандидате Миодрага Вукмировића, Далибора
Лончара, Љубомира Јацића, Сашу Марјановића, Марију Јовановић-Богдановић и
Сању Станковић.

Кандидат Радослав Мирковић у разговору је навео да је више пута указивао на
неправилности у раду државних органа (нпр. муп-а) и органа локалне самоуправе
пишући бројне притужбе. Комисији је током разговора и презентовао неколико
притужби које је писао. Из разговора са кандидатом Комисија стиче утисак да
кандидат не познаје у потпуности законску регулативу везану за области за које тврди
да у њима постоји корупција. Кандидат је навео да није заинтересован за рад у
форуму уколико исти подразумева вишечасовно задржавање у просторијама општине
и рад на папирологији. Такође, напомиње да би у раду тима учествовао у зависности
од тога ко би били остали чланови тима, након детаљне провере идентитета чланова.
Из свега наведеног Комисија је стекла утисак да је кандидат више заинтересован за
„борбу“ против појединаца, а не за праћење реализације ЛАП-а у смислу мера
превенције, као и утисак да кандидат није спреман за тимски рад, због чега је
разговор кандидата Радослава Мирковића једногласном одлуком оценила оценом „не
задовољава“.
Пошто је овим дневни ред седнице исцрпљен, председавајућа је закључила
исту у 12,30 часова.
ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ
Анкица Хинић, дипл. правник, ср.

ЗАПИСНИК

Са четврте седнице Комисије за избор чланова тела за праћење примене
Локалног акционог плана за борбу против корупције Града Пожаревца 2017-2020 (у
даљем тексту: Комисија), одржане дана 25.12.2017. године (понедељак)
Седница је одржана у сали број 11 Скупштине Града Пожаревца, са почетком у
8,00 часова.
Седници су присуствовали: Анкица Хинић, председница Комисије, као и
чланови Комисије Ивана Перишић, Андријана Максимовић и Марко Дмитровић.
Седници је председавала Анкица Хинић, председница Комисије.
На предлог председавајуће, једногласно је утврђен и усвојен следећи:
ДНЕВНИ

РЕД

1. Утврђивање коначне ранг листе кандидата за чланове тела за праћење примене
Локалног акционог плана за борбу против корупције Града Пожаревца 2017-2020 и
2. Текућа питања.

На почетку седнице Комисија је једногласно усвојила записнике са друге и
треће седнице Комисије.
Под тачком 1 дневном реда председавајућа је прочитала резултате које су
кандидати постигли приликом оцењивања упиника, мотивационог писма и разговора.
Констатовано је да су кандидати остварили следеће резултате:
Кандидати који су за упитник, мотивационо писмо и разговор добили оцену „у
потпутности задовољава“ су:
1.Миодраг Вукмировић,
2.Далибор Лончар,
3.Љубомир Јацић,
4.Саша Марјановић,
5.Марија Јовановић-Богдановић,
6.Сања Станковић;
Кандидат Ненад Павловић је за упитник, мотивационо писмо и разговор добио
оцену „делимично задовољава“.
Кандидат Радослав Мирковић је за упитник оцењен оценом „у потпуности
задовољава“, за мотивационо писмо оценом „делимично задовољава“, а за разговор
„не задовољава“.

Кандидат Звездана Бранковић је за упитник оцењена оценом „делимично
задовољава“, а за мотивационо писмо оценом „не задовољава“, због чега и није
позивана на разговор.
Имајући у виду добијене резултате, Комисија је сагласно одлучила да се
кандидати за коначну ранг листу изаберу из групе кандидата који су оцењени
оцененама „у потпуности задовољава“.
Имајући у виду члан 17 Пословника о броју чланова ЛАФ-а, Комисија је након
краће размене мишњења чланова једногласно одлучила да се за коначну ранг листу
изаберу три члана сматрајући да је то за почетак сврсисходније с обзиром на развојни
карактер ЛАП-а и на могућност коју предвиђа ЛАП да се поред сталних чланова у рад
тела укључе и повремени чланови по потреби.
Председавајућа је позвала чланове Комисије да размене мишљења, иста
усагласе, те да након тога сви чланови Комисије заједнички предложе три кандидата
од укупно шест кандидата који су оцењени оценом „у потпуности задовољава“.
У току размене мишљења констатовано је да је кандидат Миодраг Вукмировић
иако је доставио потписану изјаву да није функционер у било којој политичкој
странци, исти ипак доскора био страначки функционер, па би можда приликом избора
требало дати предност осталим кандидатима оцењеним оценом „у потпуности
задовољава“. Изнето је, такође, и мишљење да је приликом одабира кандидата за
коначну ранг листу потребно повести рачуна и о саставу тела, имајући у виду
вредности на којима је заснован ЛАП, како процес његовог усвајања, тако и процес
његове примене и праћења, а то су транспарентност (јавност рада), патиципација
грађана, проактивност и др.
Након извршене размене мишњења, Комисија је једногласно одлучила да
следећа три кандидата уђу у коначну ранг листу:
1.Далибор Лончар, дипломирани правник из Пожаревца,
2.Марија Јовановић-Богдановић, представник медија, водитељка (завршила средњу
пољопривредну школу),
3.Сања Станковић, медицински техничар.
Укључњем Марије Јовановић Богдановић, као представника медија омогућава
се 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. Далибор Лончар 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.
Саставни део овог записника је и Коначна ранг листа кандидата за чланове
Локалног антикорупцијског форума са образложењем.
Утрђена коначна ранг листа биће достављена Скупштини на разматрање и на
усвајање у складу са Пословником.

Пошто је овим дневни ред седнице исцрпљен, председавајућа је закључила
исту у 09,30 часова.
ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ
Анкица Хинић, дипл. правник, ср.

