
На основу Локалног плана за борбу против корупције Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 55/2011), члана 42. и 72. Пословника о раду 
Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша'' број 1/2013),  

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 13.11.2015. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о изменама Решења о оснивању Локалног антикорупцијског форума Ниш 

 
 

I  У Решењу о оснивању Локалног антикорупцијског форума Ниш („Службени 
лист Града Ниша“, број 86/2013), у тачки  I, у ставу 2. врше се следеће измене: 

 
- под редним бројем 1, уместо: „ЈОВАНОВИЋ МЛАДЕН, директор агенције 

„Европске непрофитне стратегије“ и председник Управног одбора 
непрофитног удружења Националне коалиције за децентрализацију, за 
члана ЛАФ-а именује се: „ЈОВАНОВИЋ др ЂОКИЦА, професор социологије 
на Филозофском факултету у Београду“ 

- под редним бројем 4, уместо: „МИЛОСАВЉЕВИЋ ИГОР, дипломирани 
правник, секретар Основне школе „Иван Горан Ковачић“ у Нишкој Бањи“, за 
члана ЛАФ-а именује се: „СОТИРОВСКИ ДРАГАНА, новинарка и шефица 
дописништва Радио телевизије Србије у Нишу“ 

 
II У осталом делу Решењу о оснивању Локалног антикорупцијског форума 

Ниш остаје непромењено. 
 

III Решење објавити у ''Службеном листу Града Ниша''. 
 
 
Број:  1754-2/2015-01 
У Нишу,  13.11.2015. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 
 

 
 



 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 
 

 Скупштина Града Ниша донела је Локални план за борбу против корупције 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 55/2011). 

Имајући у виду да Локалним планом за борбу против корупције Града Ниша 
није био одређен орган у чијој је надлежности оснивање Локалног антикорупцијског 
форума Ниш, Градско веће Града Ниша је, у складу са члана 42. Пословника о 
раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013), којим 
је прописано да Градско веће образује радна тела и тимове за припрему, 
имплементацију и реализацију стратегија и акционих планова Града Ниша, 
приступило оснивању Локалног антикорупцијског форума. 

У складу са својим надлежностима, Градско веће Града Ниша, на седници 
одржаној 23.11.2013. године донело је Решење о оснивању Локалног 
антикорупцијског форума Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 86/2013). 
 Локални антикорупцијски форум Ниш је, дана 05.11.2015. године, доставио 
Обавештење да су др Ђокица Јовановић, професор социологије на Филозофском 
факултету у Београду и Драгана Сотировски, новинарка и шефица дописништва 
Радио телевизије Србије у Нишу, добитници Годишњих награда за борбу против 
корупције за 2015. годину, као и да су се изјаснили да желе да буду чланови 
Локалног антикорупцијског форума Ниш. 
 Такође, у Обавештењу Локалног антикорупцијског форума је наведено и да 
су Локални антикорупцијски форум, из приватних разлога, напустили стални 
чланови Младен Јовановић и Игор Милосављевић. 
 С обзиром на то да је Локалним планом за борбу против корупције Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 55/2011) предвиђена могућност да 
добитник Годишње награде за борбу против корупције, уколико жели, постаје члан 
ЛАФ-а, а имајући у виду да су Локални антикорупцијски форум напустили стални 
чланови Младен Јовановић и Игор Милосављевић, Градско веће Града Ниша, у 
складу са својим надлежностима, именује др Ђокицу Јовановића и Драгану 
Сотировски, за чланове Локалног антикорупцијског форума. 
 На основу наведеног, Градско веће Града Ниша доноси Решење о изменама 
Решења о оснивању Локалног антикорупцијског форума Ниш. 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 
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