
На основу тачке 17.1.3 и 17.1.4 Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) града 

Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 32/17)  и члана 67. Статута града Ужица 

(''Службени лист града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на 

седници одржаној ____ 2018.године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА ГРАДА УЖИЦА 

 

I За чланове Локалног антикорупцијског форума града Ужица (У даљем тексту: ЛАФ), 

именују се: 

ПРЕДСЕДНИК 

1. Драгољуб Зорић, доктор књижевних наука, из Ужица. 

ЧЛАНОВИ 

2. Матија Матовић, мајкрософт инжењер, из Ужица, 

3. Иван Матић, дипломирани инжењер металургије, из Ужица. 

II За секретара ЛАФ-а именује се Тијана Костић, запослена у Градској управи за послове 

органа града, општу управу и друштвене делатности. Секретар пружа административно 

техничку подршку за потребе ЛАФ-а. 

III Задаци ЛАФ-а су:  

1. Да у сарадњи са Координатором ЛАП-а, надлежним органима и службама града 

Ужица, изради и  усвоји пословник о свом раду, као и друга акта од значаја за рад 

тела. 

2. Да актима о свом раду предвиди активности које могу бити како од значаја за његов 

рад, тако и за отклањање ризика од корупције, за јачање свести локалне заједнице о 

значају, начинима препознавања и сузбијања корупције, као и за јачање надзорне 

улоге овог тела  

3. ЛАФ може организовати семинаре, обуке, едукације, објављивати извештаје и 

друге информације о стању у области борбе против корупције на локалном нивоу; 

4. Може спроводити  и/или учествовати у активностима и пројектима који се односе 

на борбу против корупције на локалном нивоу, организовати координационе 

састанке са представницима других органа који функционишу у локалној 

зајединици; 

5.  Може покретати сопствене иницијативе, давати савете и мишљења у вези са 

применом ЛАП-а, реаговати на представке поднете због сумње у непоштовање или 

непримењивање ЛАП-а, препоручивати мера у случају нереализовања мера или 



кршења ЛАП-а, као и на предлоге грађанског посматрача за оне мере из ЛАП-а за 

које је тај институт предвиђен. 

6. Да у сарадњи са Координатором ЛАП-а,  надлежним органима и службама града 

Ужица, усвоји акт којим се прописује начин праћења ЛАП-а, а који садржи најмање 

следеће елементе:  

- начин и рокове за извештавање одговорних субјеката о мерама и активностима 

које су прописане у ЛАП-у;  

- начин за прикупљање других (алтернативних) информација о стању и статусу 

мера и активности прописаних у ЛАП-у; 

- рокове за израду и објављивање извештаја о праћењу примене ЛАП-а; извештај 

се подноси Скупштини града Ужица и презентује јавности најмање једном 

годишње; 

- мере за поступање и позивање на одговорност надлежних служби и органа града 

Ужица, као и других органа јавне власти и локалних актера у случају 

непоступања по мерама и активностима прописаних у ЛАП-у.  

- предлоге за евентуалну ревизију ЛАП-а у складу са променама до којих дође у 

промени правног оквира, променом околности у града Ужица и локалној 

заједници или у складу са проблемима и изазовима у примени ЛАП-а. 

7. Да обавља и друге послове у циљу спровођења активности ЛАП-а града Ужица. 

IV Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

града Ужица''. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

___________________________ 

 

Образложење 

Тачком 17.1.3 Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) града Ужица, прописано је 

да Скупштина града Ужица доноси решење о именовању чланова ЛАФ-а на основу Ранг 

листе коју саставља Комисија за именовање чланова тела за праћење примене ЛАП-а града 

Ужица, а у складу са спроведеним јавним позивом и изборним поступком.  

У прилогу Ранг листа. 

Градско веће је на седници одржаној 03.04.2018.године,  утврдило Предлог решења 

о именовању ЛАФ-а града Ужица у складу са достављеном Ранг листом. 

 



Ha octoBy "in. 3 x 16. flocnoBHum o pary KoNlxcuje 3a u36op qllaHoBa re,,ra 3a npaheBe

npru,"* lan-" .prra Yxrua Il Spoj 021-24/17 oa 25'01 2018 ronrHe' qr! 9 n l0 OanyKe o

\croB/\ra. hDvtep ll\4r\la x \lep.lr'l\lJ ra rSop q'raHosa '!oLclHor aHl Lop)nuHJL"or

,1rop1n," .prru lrnr,,u II 6poJ 021'18 l7 oa l2.4e6pyapa 20l8 ro.lune,,a y ee:r TaBHor no3uBa

3a J6op q,raHoBa JloKa.Hor aHrxKopynqujc*o. ,iopyti (leO) .paAa y)+(uua II 
-6poj 

02t-28/I7-

ol 12.02.201S.ro,quse u JaBHor ro3uBa 3a l36op jeaHor qnaHa Ilo(arlHor aHT'Kopynqujc(or

,r,ior,llu ,JreO, rpaaa yxuua Il 6poi 021-28/17;n 09032018ron'IHe' KoMucrja 3a tr36op

l,;;;";;r" r. ifun"*. nprn,.r. llAr-u rpa.qa yxuua, Ha ce.{H'lIlru olpxauoj 30 uapra

20 I 8.ro1uue, 1'reP!1'je

PAHI NI,ICTY

r(aHltrAxr{ 3a qrasoBe ,rloKa,rHor asrnKopynufljcKor OopyMa ('rIA@) rpana yxflua

3a qnaHoee Jlora:uror aurut<opynuujoror Qopyua (IAo) rpara y'( ua paHrlpaHu cy

KAH:fI?XATLI:

L Aparo.]Byo 3opuh ca KoHaqHoNl oqeHolll 1,3

2. Martja Nlaroeuh ca xoHaqHoM oueHov 1,3

3. IIBaH Marlh ca KoHailHoNl olleHoll 3,1

O6pa3,to,ieH'e
LlnaHoNl 3. l locnoBHlrra o pa.ay Kourrcl'le ;a u36op qraHoBa rera 3a npaheB'e npuMeHe

IAn-a rpa,qa yxnqa.ie nponucaao ra KoNlxc ia cac'raB'Ba PaHr 'rli'lcry KaH'qx,lara 3a qraHoBe

JIA(D-a rpaaa Yx qa.

9'ranovl6.IlocroexurajenponucaHo,laKouucr'r.iauajr<aorujel5lauanooroulau'y
poKa 3a notHouretr,e nPujaBa yrtspbyje KoHa'lHy PaHr 'rl'icry norHocl{oua nplllaBa 3a ',trarcrBo 

y

.J1AO-y y cxlra.ly ca nponlrcaHrNl l-cnoBuMa, i(pnrepnjyNluMa NlepfuluMa' a Ha ocHoBy l(oHa'lHe

Panr ruire Crynu:rNua rpara loHocu oanyliy o uMeHoBaLLy q'rlaHosa JlAO-a 
'paaa 

yx ua'

qranou 9. O,qryI{e o ycJloBuNlc. xpurepu-jlrrrrrLa u rlepxn Ma 3a. u36op q'laHoBa

Jlo,.a,,lHof arlTu,.opvnuujcror $opyua .lr"a" yr,ru, nponr.aHo je aa KoM cxia cacraBila PaHr

:rucrl' xojy ,tocrao;r,a fpancxon sehl_ pagr flp npeNIe npernora Peuer6a o I'li\,teHoBa!6y r]rlaHoBa

,rlA@-a rpa.qa yrKuqa.

q.raHoM 10. Ouly(e ie nponucaHo .qa ce PaH' j]ucra cacraB"ba ca rMeHoN{ x flpe3fiMeHoNl

(aH:fit,qara. 6poj uauo lcra:aaou KoHaqHoNl oueHoNl, ca o6pa3noxeBeM H \lulllft'jelseM

Itoulcuje o caaxorl npe:1:lo)I(eHorl KaH.xn{aly.

J""r, noau, sa u:6op 'rratota Jloraruor antuxoplnuTjc(or OopyMa (IAo) rpana

yxrua Il Spoi 021-28/l7o.c 12.02.2018.ro,1 He je o6jaa"selr 14' $e5pyapa 20l8roerue sa

3BaHuqHoNr cajiy rpana Yxnua u y He:le'rlHIrM Ho;fiHaMa "Becru" a polt 3a no'qHoLUerse npxjaBr

l. Or":OO.Opy"p ZOl8.roqune. b6aseurrerle o pccn caHoNljaBHoNr no3 B) je 
'vnyheuo 

csutu

r{eAuj NIa Ha repuroprju rpala ynixqa.

I-[a jaBHu no3l{B nplrcnene cy rpli 6raroBpeNleHe a noT nyue npu-jaee l1 to npxjaBe HaAe

Kr-reNesrh, ,4parooySa dopuha u i4r"nu M",'h" Kouucuia je Ha ceAHxutl oapxaHoj 090i'

2018.ro!ilHe. cnpoBe.ra 36opHx nocrlnaK ca KaHrxlaruMa np n KoM llera cy cB qlal:ll

KoMuc je oqersuBarn cBe l(aH,lllnare npe\la nponrcaHuNl (pHTeprilMxMa J*n^1 n":'::.Y,]:

,,ponr"u,ro .la 6u 5uo paHrxpaH, KaEAtUar flO CBa(ON{ ryUTepujyMy Nlopa uMaru Hali{ar6e

il;.;.,;t "i;ry 
2, u:y:ea Kputeprrjyna 6poj 5 Harou :aepueHor oqercxBarba' )'rBpbeHo je aa



IBa KaHrrlAare ,4paro;Ly6 3opah u LlBaH Mar h Nlory Aa ce paHruIpajy' a '4a 
KaHAli'qar HaIa

KHe>Keerh He uoNe 6uu panrupara jep je npeua rpu rputepujyNla ao6 jla npoceqHy oueHv

vrls) o0 2.

063 poNa aa cy paHrxpaHa caNlo nBa Kall,lluaara. Kovxcuja je Ha ceaHliull oap'(aHoJ

09.03.2018.rcauHe, troHera oanyKy ra pacnx le JaBHL no3us 3a m6op jeaHor tt-iaHa JIoEanHor

aHrr{l(opynu jcKor Oopt\la (IAO) rpaaa yxuua Koju je o6jaB'BeH 16032018rorl He Ha

a"ornrlo,r, .u.jry apu1" yxxua 
-v Heae'GHllNl HoBuHalla "Becl " a por 3a npxjaBe je 6uo

26.Mapr 2018io,quHe. O6aBeuJTelle o pacnucaHoNl jaBHoM no3uBy je ynyheHo ceutt velttjuua

H:r reph rol(i11 rpd.ta Y)Ktlus.

Ha jaenu norus je nplrcrur,ra jelua 6laroBpel\le a r no'rnyHa npxJaBa x ro norlHoclloua

luar je l\'laroBuha. KoNtxcxjaje Ha ce,qttlilrlr onpxaHoj 30 03 2018 roAsHe, cfipoBejla flocrynaK

ouet6rrBa$a (aHrluara Ha ocHoBy ,locraB,Reae lorynenrauuje u ycMeHor pa3foBopa'

Ha ceAurul Kouucuje, olpNanoj 30.03.2018. rogure, yrrplena je Panr rncra ca rpu

I(aHA .qaTa U To:

Aparo.By6 3opuh, 3 Yxuua, pobeu 1949. roa He. ,qoKTop KrL"(eBHux llayKa' y

neuruju. Y tory palxor oexa 5ro je 20 rolxHa npo+ecop y YNruroj rurlHa3uj u 22 roA He

npotlicop rra Yrrlre-trcl(oM 4)aKynrery y Yxuuy. rye je rpu NlaH,qara 6 o npore(aH 3a HacraBy

*"o', np".q""o,,r,, caeeri <fary,lrera. Euo .ie 'llaH ceuara, crpyvnor nehe r caeeTa

yH Bep3urgra y Kparleauy. Altopje l6 xt+Ltrr u rrnoroSpo-iaux xlluuur pc':oaa

Mrrtrja MaToBuh, r: Yxrua. polleu 1933' ro.q He, \lajKpocoq)r 
'rHxeH'ep' 

rlraH

opa",.,r:i,qrja ,1,t"rrror lpyurrsil "yrxusru ueHTap 3a ,6y.qcKa npaBa I aenorparujy" rao I
Liuuror"r,,i Koajlu[uje 3a Ha!3op jaBH x OuuaHcllja r HauroHa'lHe Kuan uxje jc

AeueHrparu3aunjy. flocelie euueroarluH,e xc()'crBo ) paay Ha npoJeKrtlNra u3 oo'rlacra:

aHT,l(op)'nu jcKe nojtUTuKe, oMnatr BcKor npe/ly3elHUlxrBa, BoiloHTepckof MeHauNIeHTa'

*y.oa*ui npu"u y rvenrjuua. jasuor 3acrJ naH,aL, l'l NlHorux lp\r x E o'InaH Pa'fHor rI'IMa 3a

filpa l) ,!An-J rpati YI. ll3.

I{oan Marrlh, 3 yxxqa, pobeH I975. roiuHe, a nJlo\iapaHH uHxelbep Meraryprule'

O! 200i. rolluue 3anocJteH y BabaoHxuu aryNluHriiyMa y CeBojHy o.qHocHo l4Nlnon Cesany'

l_peH) rHo !anoc reu r,r plioeorelrev rlecl\. Hl no{huuj }npcBH14r' noc loBlle jc ' H ue

aanaouuua Ceaojno y l4unor Ceea,ry y Ceoojuy.

Itotrucnja Paur,Tucty (aHAu,qara.qocraB,'La fpaacKoM Behy paru )T spDxBarba npe'qnom

Peuen a o unenooaey qraHoBa Jlol(a.rlHor aHruxopynunjc5o5 QgpyMa 
(llAO) ryana 

yxuua'

TOP KOMIICIIJE


