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З а п и с н и к 

 
са 3. седнице Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског 

плана ( ЛАП-a) одржане 11.12.2017. са почетком у 08:30 у канцеларији 302/III Градске управе 

Града Суботице, Трг Слободе 1. 
 
Присутни на седници: 
1. Јована Јокановић - заменик председника Комисије, 
2. Владан Стефановић - члан Комисије, 
3. Владимир Граховац – члан Комисије, 
4. Агота Балинт – заменик члана Комисије 
 

Након што је установљено да постоји кворум за рад, трећу седницу Комисије отворила је 

заменик председника Јована Јокановић.  
 

Након уводне речи предложила следећи: 
 

ДНЕВНИ РЕД 
 
1. Усвајање Записника са 2. седнице 
2. Разматрање пристиглих пријава на Јавни Конкурс за избор чланова Радног тела за праћење 

примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП-а) Града Суботице 
 

Сви присутни чланови су се сложили са дневним редом и исти је једногласно усвојен.  
Допуна о предложеном дневном реду није било.  
 

А.д.1 
 

Заменик председника Комисије је изнела Записник са 2. седнице Комисије, који су путем 
мејла добили сви чланови и заменици чланова Комисије. 

Примедби на Записник са 2. седнице Комисије није било. 
Заменик председника је ставила на гласање Записник са 2. седнице Комисије за избор 

чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП-а) и Комисија је 
једногласно усвојила исти. 

 

 



 

А.д.2  
            
  Заменик председника Комисије Јована Јокановић је предочила свих 11 пристиглих пријава 

на Конкурс. Комисија је констатовала да су све пријаве благовремене и иста је приступиала 
отварању и проверавању садржине и комплетности тражене документације. Заменик председника 

Јована Јокановић је истакла да је у складу са Правилником у случају непотпуних пријава рок за 

допуну два радна дана од пријема обавештења о непотпуности пријаве и да ће подносилац бити 
обавештен писаним путем о документацији која недостаје. Комисија је једногласно усвојила овај 

предлог. Након отварања пристиглих пријава констатовано је да је од 11 пријава 5 потпуних , док 

је 6 пријава непотпуних. 
 

1.Слободан Мартиновић – Комисија је констатовала да је пријава благовремена. Документација је 

непотпуна односно да уверење МУП-а и потврда од надлежног суда да се против подносиоца 

пријаве не води судски поступак за дела која се односе на корупцију није старија од дана 
расписивања Конкурса. Такође на уверењу треба да гласи да се издаје ради подношења пријаве на 

Јавни Конкурс, а не ради запослења. Подносиоцу пријаве ће писаним путем бити послато 

обавештење о документацији која недостаје као о року и начину допуне. 
 

2.Шкребић Јован – Комисија констатовала да је пријава благовремена и потпуна. 
 
3.Добрила Релић - Комисија констатовала да је пријава благовремена и потпуна. 
 

4.Рајко Врбица - Комисија констатовала да је пријава благовремена и потпуна. 
 
5.Ђорђе Драгојловић - Комисија констатовала да је пријава благовремена и потпуна. 
 

6.Споменка Војнић Тунић - Комисија је констатовала да је пријава благовремена. Документација је 
непотпуна односно да уверење МУП-а и потврда од надлежног суда да се против подносиоца 

пријаве не води судски поступак за дела која се односе на корупцију није старија од дана 

расписивања Конкурса, Такође на уверењу треба да гласи да се издаје ради подношења пријаве на 

Јавни Конкурс, а не ради запослења.У овој пријави такође фали пријава на исти. .Подносиоцу 
пријаве ће писаним путем бити послато обавештење о документацији која недостаје као и о року и 

начину допуне. 
 
7.Зденка Сударевић - Комисија је констатовала да је пријава благовремена. Документација је 

непотпуна односно да уверење МУП-а из казнене евиденције недостаје. Подносиоцу пријаве ће 

писаним путем бити послато обавештење о документацији која недостаје као и о року и начину 
допуне. 
 

8.Илија Вукановић -Комисија констатовала да је пријава благовремена и потпуна. 
 
9.Слободан Вујковић - Комисија је констатовала да је пријава благовремена. Документација је 

непотпуна односно да уверење МУП-а из казнене евиденције недостаје. Подносиоцу пријаве ће 

писаним путем бити послато обавештење о документацији која недостаје као и о року и начину 
допуне. 
 

10.Бојан Вранић -Комисија је констатовала да је пријава благовремена. Документација је 
непотпуна 
 уверење  МУП-а из казнене евиденције, 

                                                                -фотокопија личне карте,  



                                                              -потписана изјава лица које подноси кандидатуру да 

није радно ангажовано у органима Града по било ком основу (на одређено или неодређено време, 
ангажовани у форми рада ван радног односа и др.), 

                                                               -потписана изјава лица које подноси кандидатуру да 

није носилац било које функције у политичкој странци, 
-                                                              -потписана изјава лица које подноси кандидатуру да 

није јавни функционер у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције. 

Подносиоцу пријаве ће писаним путем бити послато обавештење о документацији која недостаје 

као и о року и начину допуне. 
 

11.Ђурђица Тепавац Комисија је констатовала да је пријава благовремена. Документација је 

непотпуна односно уверење МУП-а и потврда од надлежног суда да се против подносиоца пријаве 
не води судски поступак за дела која се односе на корупцију недостаје.Подносиоцу пријаве ће 

писаним путем бити послато обавештење о документацији која недостаје као о року и начину 

допуне. 
 

Комисија је констатовала недостатке у пријавама и да ће писменим путем подносиоци бити 

обавештени о допунама истих, након чега ће се Комисија састати да размотри допуне.  
                       
 

Седница завршена у 09:30 часова.  
 

 

 

 
         заменик председника Комисије 
 

                       Јована Јокановић с.р.  
 


