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З а п и с н и к 

 
са 4. седнице Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског 

плана ( ЛАП-a) одржане 16.01.2018. са почетком у 09:00 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. Драги Вучковић – члан Комисије 
 

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

заменик председника Јована Јокановић.  
 

Након уводне речи предложила следећи: 
 

ДНЕВНИ РЕД 
 
1. Усвајање Записника са 3. седнице 
2.Разматрање пристиглих допуна 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 3. седнице Комисије, који су путем 

мејла добили сви чланови и заменици чланова Комисије. 
Примедби на Записник са 3. седнице Комисије није било. 
Заменик председника је ставила на гласање Записник са 3. 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 Јована Јокановић је прво предочила допуне које су пристигле. 

Комисија је проверила да ли су обавештења о допуни стигла на адресе кандидата и да ли су их исти 
примили. 
         Увидом у документацију је утврђено да су сви кандидати примили обавештење. Након тога 

приступуло се прво провери да ли су све допуне благовремене и Комисија је констатовала да су  
кандидати који су доставили допуне испоштовали рок од два радна дана за допуну и тиме стекли 

услов за даљу процедуру за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупциског 

плана (ЛАП-а).  
        На адресу Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског 
плана (ЛАП-а) пристигло је 4 (четри) допуне пријава од укупно 6 (шест). 
           Кандидати Зденка Сударевић и Споменка Војнић Тунић нису доставили своје допуне и 

поред примљеног обавештења и аутоматски се њихове пријаве сматрају непотпуним и самим тим 
нису стекле право за усмено тестирaње које је процедурални део овог Конкурса. 
          Кандидати Слободан Мартиновић, Бојан Вранић, Ђурђица Тепавац и Слободан Вујковић су 

своје пријаве допунили траженом документацијом у обавештењу и стекли право да се кандидују за 
усмено тестирање које ће чланови Комисије обавити на следећој седници Комисије за избор 

чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП-а). 
      Заменик председника Комисије је поставила питање усменог тестирања кандидата, односно да 

ли ће се разговор са кандидатима (њих 9) обавити у току једног дана или ће се поделити у две 
групе односно два дана. Чланови Комисије су се након консултације међусобно договорили да 

усмено тестирање свих 9 кандидата буде истог дана. Заменик председника Комисије Јована 

Јокановић је саопштила да ће термин за усмено тестирање бити накнадно заказан, а о месту и 
термину ће бити обавештени чланови Комисије и кандидати. 
 

 

 
 
Седница завршена у 09:45 часова.  
 

 
 

 

      заменик председника Комисије 
                   Јована Јокановић  

 


