
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 23.11.2013. године, доноси

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

I Оснива се Локални антикорупцијски форум Ниш (у даљем тексту: ЛАФ). 
Стални састав ЛАФ чине:

1. ЈОВАНОВИЋ МЛАДЕН, директор агенције „Европске непрофитне стратегије“
и председник Управног одбора непрофитног удружења Националне коалиције
за децентрализацију

2. КРСТИЋ ВАЛЕНТИНА, дипломирани машински инжењер, начелник Службе за
обуку и упошљавање Казнено-поправног завода у Нишу

3. МИЛАДИНОВИЋ ЗОРИЦА, правник, новинар и дописник Дневног листа Данас
у Нишу

4. МИЛОСАВЉЕВИЋ  ИГОР,  дипломирани  правник,  секретар  Основне  школе
„Иван Горан Ковачић“ у Нишкој Бањи

5. ЦРНОГОРАЦ  ВЕСНА,  дипломирани  правник,  секретар  Библиотекарског
друштва Србије

ЛАФ, поред сталних чланова са правом гласа, чине и чланови по позиву који
имају право да учествују у расправама, без права гласа.

II Задатак ЛАФ-а је да креира,  реализује и прати ефекте борбе против корупције
на  локалном  нивоу,  као  и  да  примењује  и  прати  све  активности  које  доприносе
реализацији Локалног плана за борбу против корупције Града Ниша.

III Начин рада и одлучивања ЛАФ уређује својим пословником о раду.

IV Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

Број: 1603-13/2013-03
Датум: 23.11.2013. 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). Основна активност Локалног плана
за борбу против корупције је оснивање Локалног антикорупцијског форума (ЛАФ). Ово
тело  представља  аутономан  институционални  оквир  за  креирање,  реализацију  и
праћење ефеката борбе против корупције на локалном нивоу. 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној  14.05.2013. године, донело је
Решење о избору чланова Комисије  за  дефинисање критеријума  и  поступак  избора
чланова Локалног антикорупцијског форума Ниш, са задатком да 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.

На јавни  позив  за  пријаву за  чланство  у  Локалном антикорупцијском форуму,
пријавило  се  укупно  14  кандидата.  За  чланове  ЛАФ-а  предложени  су  Јовановић
Младен,  Крстић Валентина,  Миладиновић Зорица,  Милосављевић Игор и Црногорац
Весна.

Комисија  која  је  састављена  од  представника  медија,  цивилног  сектора  и
представника  Агенције  за  борбу  против  корупције,  је  у  складу  са  достављеном
документацијом и информацијама добијеним кроз директне интервјуе са кандидатима,
уз оцену,  пре свега: досадашњег искуства у професионалном раду и на пољу борбе
против корупције, личног интегритета, знања и спремности да квалитетно допринесу
раду Локалног антикорупцијског форума Ниша донела Одлуку да предложи кандидате
за чланове ЛАФ-а.

Јовановић Младен, из Ниша, дугогодишњи активиста у цивилном сектору у Нишу,
аутор је  и имплементатор великог броја пројеката који се баве транспарентношћу и
добрим  управљањем.  Директор  је  агенције  „Европске  непрофитне  стратегије“  и
председник  Управног  одбора  непрофитног  удружења  Националне  коалиције  за
децентрализацију. 

Крстић Валентина, из Ниша, дипломирани машински инжењер, начелник Службе
за обуку и упошљавање Казнено-поправног завода у Нишу, један је од најпознатијих
узбуњивача у Нишу. Статус узбуњивача добила је након указивања на малверзације у
Казнено-поправном заводу у Нишу.

Миладиновић Зорица, из Ниша, правник, дописник Дневног листа Данас у Нишу,
једна је од најпознатијих нишких новинарки.  Као члан радне групе  учествовала је  у
изради Локалног плана за борбу против корупције Града Ниша.

Милосављевић Игор, из Ниша, дипломирани правник, секретар Основне школе
„Иван Горан Ковачић“ у Нишкој  Бањи. Веома активан у свакодневном волонтерском
решавању  правних  проблема  грађана  кроз  пружање  бесплатне  правне  помоћи  и
заступању.

Црногорац  Весна,  из  Ниша,  дипломирани  правник,  секретар  Библиотекарског
друштва  Србије.  Истакнути  активиста  међународне  организације  за  борбу  против
корупције Тransparency international. Кроз имплементацију више пројеката радила је на
успостављању система за борбу против корупције у јавном сектору.



Градоначелник  Града  Ниша,  на  основу  овлашћења  прописаних  Решењем  о
избору  чланова  Комисије  за  дефинисање  критеријума  и  поступак  избора  чланова
Локалног  антикорупцијског  форума  Ниш,  предложио  је  Градском  већу  Града  Ниша
Јовановић Младена, Крстић Валентину, Миладиновић Зорицу, Милосављевић Игора и
Црногорац Весну за чланове Локалног антикорупцијског форума Ниш.

На  основу  наведеног,  предлаже  се  Градском  већу  Града  Ниша,  да  донесе
Решење о  оснивању Локалног антикорупцијског форума Ниш.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Проф. др Зоран Перишић


