КПАООВО
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ГОДИНА XX - БРОЈ 14
Ha основу члана 51. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.91/2019),
члана 46. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014др.закон, 101/2016-дрзакон, 47/2018 и 111/2021др.закон) и члана 70. Статута општине Кладово
(„Сл.лист општине Кладово“, бр.7/2019),
Општинско веће општине Кладово на седници
одржаној дана 16. августа 2022. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ
ЗА 2022. ГОДИНУ

I

Усваја се Измена планајавних набавки верзија
8за2022.годину:
-Уноси се у план поступак бр.0025:
Реконструкција пумпног постројења и
повезивање измењивача топлоте у топлани
Центар у Кладову;процењена вредност:
21.258.333,00 динара;
-Уноси се у план поступак 0026: Набавка и
уградња котловског постројења за потребе ОШ
Хајдук Вељко у Корбову; процењена вредност:
4.598.486,00 динара.
II
О спровођењу ове Одлуке и благовременој
реализацији измењеног Плана јавних набавки
стараће се руководилац и одговорно лице
Одељења за буџет и финансије Општинске
управе Кладово.

17. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ
Кладово“.

Број: 404-113/2022-П
У Кладову, 17.08.2022. године

Обрађивач:
Одељење за управне и заједничке послове;
Одсек за имовинско-правне
послове, правну помоћ и скупштинске послове

Ема Атанасијевић
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО

Председник
Саша Николић
Ha основу Одлуке о усвајању Локалног
антикорупцијског плана општине Кладово 20222027.год ( „Сл.лист општине Кладово", бр. 13) и
члана 7О.став 1.тачка 20) Статута општине
Кладово („Сл.лист општине Кладово",
бр.7/2019), Општинско веће општине Кладово на
седници одржаној дана 22. јула 2022. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ
АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА (ЛАФ),
ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ
ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ
ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ КЛАДОВО

Члан 1.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у „Службеном листу општине
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Именује се комисија за избор чланова ЛАФ
оппггине Кладово (у даљем тексту: Комисија) у
следећем саставу:

17.08.2022. год.
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Службени лист општине Кладово

1. БиљанаСворцан,лекарупензији
2. Марко Груичић, професор француског
ј езика у „Средњој школи Кладово“ и
3. Миле Вулић, запослени у ЕПС Кладово
Именује се секретар Комисије Ема
Атанасијевић, дипл.правник, запослена у
Општинској управи Кладово за вршење
стручних и административних послова за рад
Комисије.

Члановима Комисије и секретару
Комисије припада право на накнаду за рад у
Комисији у складу са Одлуком о накнадама
одборницима, члановима сталних радних тела,
комисија Скупштине општине и извршних
органа општине бр.121-19/2018-1 од 07.03.2018.
год ибр. 121-38/2019-1 од12.04.2019.год.

Члан 2.

Члан 6.

Комисија усваја свој Пословник о раду,
дефинише услове, критеријуме и мерила за
избор чланова ЛАФ-а, тела за праћење примене
Локалног антикорупцијског плана (у даљем
тексту, ЛАП) те објављује јавни позив за
достављање пријава за чланове ЛАФ-а, тела за
праћење примене ЛАП-а.
Обавеза Комисије да распише и спроведе
јавни конкурс за избор чланова, прима и
разматра пристигле пријаве, оцењује да ли
кандидати испуњавају формалне
услове,
спроводи процедуру усменог и писменог
тестирања кандидата у циљу формирања ранг
листе на основу усвојених критеријума те јавно
објављује листу пристиглих пријава и записнике
освомраду.
Након спроведеног јавног конкурса и
формирања ранг листе кандидата за чланове
форума, Комисија исту доставља Скупштини
Општине Кладово. Уз ранглисту достављају
информацију како je ко од чланова Комисије
оценио сваког канддата, као и Извештај о раду
Комисије и све запсинике састанака Комисије.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу општине
Кладово".

Члан 3.

Чланови Комисије из члана 1, овог решења
дају писане изјаве о непостојању приватног
интереса у вези са учесницима конкурса се
изузимају из оцењивања и одлучивања no било
којем питању о кандидату или кандидатима
уколико постоји приватни интерес.

Члан.5.

Број: 02-8/2022-П
У Кладову, 22.07.2022.године;

Обрађивач:
Одељење за управне и заједничке послове;
Одсек за имовинско-правне
послове, правну помоћ и скупштинске послове

Ема Атанасијевић
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО

Председник
Саша Николић

Ha основу члана З2.став 1. тачка 8.) Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник PC”, бр.
129/2007,83/2014
-др. закон,101/2016-др. закон. и 47/2018 ) и
члана 40. ст. 1. тачка 54) Статута општине
Кладово („Сл. лист општине Кладово“, бр.
7/2019), Скупштина општине Кладово, на
седници одржаној дана 12.09.2022. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК

Члан 4.

I

Комисија у свом раду, односно у поступку
спровођења јавног конкурса, дефинише услове
за кандидате/чланове ЛАФ-а, тела за праћење
примене ЛАП-а, који су утврђени локалним
антикорупцијским планом за општину Кладово
(„Сл. лист општине Кладово“, бр. 13).

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног
одбора Јавног предузећа „Јединство” Кладово
бр. 1990-1/2 од 08.09.2022. године о измени
Програма пословања за 2022. годину.
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Службени лист општине Кладово
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II
Закључак доставити: ЈП „Јединство" Кладово
и архиви.

Број: 023-14/2022-1
У Кладову, 12.09.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
Секретар
Бранислав Јордачевић
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ПРЕДСЕДНИК
Арежина Радован

17.08.2022. год.
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Службени лист општине Кладово

С а д р ж а ј:
Одлука о усвајању измене Плана јавних набавки за 2022. годину
1
Решење о именовању Комисије за избор чланова локалног антикорупцијског форума (лаф), тела за
праћење примене локалног антикорупцијског плана за општину Кладово ............................................ 1
Закључа којим се даје сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Јединство” Кладово
бр. 1990-1/2 од 08.09.2022. године о измени Програма пословања за 2022. годину ................................ 2
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