Записник
Са 3 . седнице Комисије за избор чланова Локалног антикорупцијског форума (ЛАФ),
тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Кладово
-

Трећа седница Комисије одржана је дана 19.09.2022.године.

-

Седници присуствују:
Чланови Комисије: Биљана Сворцан, Марко Груичић и Миле Вулић
Секретар Комисије: Ема Атанасијевић;

-

Констатовано је да форум за рад постоји.

Једногласно је усвојен следећи:
Дневни ред
1. Усвајање записника са претходне седнице;
2. Разматрање пријава на јавни конкурс расписан 24.08.2022.године;
3. Разно.
Тачка 1 – Пошто није било примедби на записник са прве седнице комисије одржане 24.08.2022.године,
исти је усвојен једногласно;
Тачка 2 –Разматрање пријава на јавни конкурс расписан 24.08.2022.године;
Секретар Комисије Ема Атанасијевић рекла је да је на јавни конкурс расписан 24.08.2022.године
пристигло 3 пријаве.
Чланови Комисије отворили су 2 коверте, док је трећа пријава предата без коверте писарници
Општинске управе Кладово, те је тако пристигла до секретара Комисије.
Чланови Комисије констатовали су да су све 3 пријаве поднете у року, као и да, вероватно, само једна
пријава испуњава услове из Конкурса.
Пријаве су поднели:
Драгица Ивановић, пензионер из Кладова, рођена 1949.године,
Синиша Стаменковић, председник/повереник Партије Удружених Пензионера Србије, седиште
Кладово, рођ.1949.године и
Урош Бановић, пензионер из Кладова, непозната година рођења.
Комисија је констатовала да пријава коју је поднела Драгица Ивановић испуњава формалне услове.
Комисија је констатовала да кандидати Синиша Стаменковић и Урош Бановић не испуњавају услове
за чланове Локалног антикорупцијског форума из следећих разлога:
Синиша Стаменковић био је дугогодишњи одборних СО Кладово, народни посланик и тренутно је на
функцији председника ПУПС-а у Кладову. Оставку на поменуту функцију, није поднео нити је приказао
у биографији.
Као тренутно радно места наводи следеће:
-Секретар већа Месних заједница –Скупштине општине Кладово,
-Секретаријат за привреду и финансије Општине Кладово;
-Саветник за пољопривреду, водопривреду, лов, риболов и противградну заштиту општине Кладово,

-Директор рибарског газдинства Ђердап и
-Председник управног одбора Националног парка Ђедат у 2 мандата.
На основу навода Комисија једногласно констатује да пријава Синише Стаменковића не испуњава
услове јер је директно супротна одредбама јавног конкурса којима је прописано :
Да лице које подноси кандидатуру није носилац неке функције у политичкој партији/групи грађана;
Да лице које подноси кандидатуру није носилац функција у институцијама и/или предузећима,
организацијама и медијима на које се долази именовањем од стране локалних или републичких органа, или
су исте директни корисници локалног/републичког буџета;
Да лице које подноси кандидатуру није запослено или на неки други начин има уговорено радно
ангажовање, укљујући и уговор о стажирању или волонтирању, у институцијама или предузећима,
установама, институцијама и организацијама које су директни корисници локалног/републичког буџета;
На основу свега наведеног и увидом у документацију Комисија једногласно констатује да именовани
не испуњава услове за избор у Локални антикорупцијски форум.
Пријава Уроша Бановића поднета је без биографије и мотивационог писма, што је у супротности са
условима из јавног конкурса, те Комисија једногласно констатује да је пријава непотпуна и не може се
узети у разматрање.
Чланови Комисије једногласно констатују да јавни конкурс расписан 24.08.2022.године није успео.
Чланови Комисије једногласно су се сложили да секретар Комисије ступи у контакт са Агенцијом за
спречавање корупције и утврди који је крајњи рок за расписивање новог конкурса, који ће бити расписан
према Допуни модела ЛАП за јединице локалне самоуправе.
Чланови Комсисије једногласно су одлучили да се записником констатује да јавни конкурс није успео,
те да ће се у року који одреди Агенција расписати нови јавни конкурс.
Тачка 3.- Разно –Под тачком разно није било питања.
Чланови Комисије састаће се када буду добили обавештење Агенције о крајњем року објаве конкурса.
Број: 060-1-3/2022-II
Дана: 19.09.2022.године
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