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

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 14.05.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о избору чланова Комисије за дефинисање критеријума и поступак избора 

чланова Локалног антикорупцијског форума Ниш

I Образује се Комисија за дефинисање критеријума и поступак избора чланова 
Локалног  антикорупцијског  форума  Ниш  (у  даљем  тексту:  Комисија),  у  следећем 
саставу:

Представници медија:

1. Зоран Косановић
2. Милорад Додеровић

Представници Организације цивилног друштва

1. Милан Петровић
2. Драган Петковић

Представник Агенције за борбу против корупције 

1. Миодраг Шкундрић

Представник Бироа за друштвена истраживања

1. Павле Димитријевић, координатор процеса и посматрач рада Комисије, без права 
одлучивања

II Комисија предлаже критеријуме за избор чланова Локалног  антикорупцијског 
форума  Ниш,  учествује  у  изради  нацрта  јавног  позива  за  пријаву  за  чланство  у 
Локалном  антикорупцијском форуму,  припрема листу кандидата за чланове  Локалног 
антикорупцијског форума и исте доставља Градоначелнику Града Ниша, или лицу које 
он овласти, на даљу надлежност.

Комисија ће у року од 10 дана од истека рока за подношење пријава кандидата за 
чланство  у  Локалном  антикорупцијском  форуму  Ниш,  објавити  листу  кандидата  за 
чланове  Комисије  за  дефинисање критеријума  и  поступак  избора чланова  Локалног 
антикорупцијског форума Ниш са образложењем, на званичном сајту Града Ниша.

III Начин рада и одлучивања Комисија одређује својим пословником о раду.  

IV О  предузетим  активностима  Комисија  редовно  извештава  Градоначелника 
Града Ниша, или лице које он овласти.



V Градоначелник Града Ниша предлаже Градском већу Града Ниша кандидате у 
састав Локалног антикорупцијског форума Ниш, у року од 15 дана од дана достављања 
листе кандидата.

VI Aдминистративно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Служба за 
послове Градског већа.

VII Решење објавити на званичном сајту Града Ниша.

VIII Решење  доставити:  Градоначелнику,  члановима  Комисије,  Бироу  за 
друштвена истраживања, Служби за послове Градског већа и архиви.

Број: 741-32/2013-03
Датум: 14.05.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник



О б р а з л о ж е њ е

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

У  циљу  спровођења  активности  и  мера  које  су  предвиђене  овим   Локалним 
планом, Град Ниш приступа активностима на образовању Локалног антикорупцијског 
форума Града Ниша.

Пројекат БИРОДИ који је као ЛАФ усвојила Скупштина Града Ниша, Одлуком о 
усвајању Локалног  акционог  плана,  због  мањкавости  није  омогућавао  ЛАФ,  јер  није 
одрређен орган који има овлашћење да образује ово тело, нити критеријуми на основу 
којих  би  се  извршио избор  чланова.  Доношењем Пословника  о  раду Градског  већа 
Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број  1/2013) створен је правни основ, да на 
предлог  Градоначелника,  Градско  веће  образује  радна  тела  и  тимове  за  припрему,  
имплементацију и реализацију стратегија и акционих планова Града Ниша (форуми, 
комисије, савете и сл.) уколико није другачије прописано.

Град  Ниш  исказао  је  не  начелну  спремност  већ  истинску  вољу и  намеру  да 
спровођењем Локалног плана за борбу против корупције Града Ниша, и у разговору са 
представницима БИРОДИ у Нишу, понудио да презентује идеју, организује одржавање 
састанака  са  представницима  медија  и  невладиног  сектора,  односно  дао  им  пуно 
овлашћење за предузимање активности, како би доставили могуће предлоге кандидата 
за  чланове  Комисије  која  би  дефинисала  критеријуме  и  поступак  избора  чланова 
Локалног антикорупцијског форума Ниш.

Након спроведеног процеса избора представника новинара и невладиног сектора 
Градоначелник је сачинио предлог за састав Комисије и упутио Градском већу Града 
Ниша на усвајање. 

Градско веће Града Ниша очекује да ће Комисије за дефинисање критеријума и 
поступка  избора  чланова  локалног  антикорупцијског  форума  Ниш  предложити 
адекватне  механизме  и  критеријуме  за  избор  чланова  ЛАФ-а.  Резултати  рада  ове 
Комисије биће транспарентни и доступни на званичном сајту Града Ниша.

Комисија  ће бити одговорна је  за  реализацију и  праћење ефеката одређених 
питања из своје надлежности, за иницирање у управаљање активностима на локалном 
нивоу, као и кординацију мера и радњи који доприносе реализацији циљева за које се 
образује.

У  складу  са  горе  изнетим  чињеницама,  Градско  веће  Града  Ниша  доноси 
Решење  о  избору чланова Комисије  за  дефинисање критеријума  и  поступак  избора 
чланова Локалног антикорупцијског форума Ниш.

У Нишу, мај 2013. године


