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1. Увод 1
Ппјам и кпнститутивни елементи кпрупције, јпщ увек нису на јединствен и унифпрман нашин
дефинисани. Дп сада кприщћена дефиниција у Републици Србији, кпју прпписује Закпн п Агенцији за
бпрбу прптив кпрупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10 и 66/11 – УС), пдређује кпрупцију кап
пднпс кпји се заснива злпупптребпм службенпг, пднпснп друщтвенпг пплпжаја или утицаја, у јавнпм или
приватнпм сектпру, у циљу стицаоа лишне кпристи или кпристи за другпга. У уппреднпј пракси у свету,
кпрупција се најшещће схвата кап злпупптреба пвлащћеоа ради лишне кпристи („abuse of power for
private gain”).
Пвај кпнцепт се кпристи у Глпбалнпм прпграму Уједиоених нација прптив кпрупције, кпји је
прихваћен и у пракси Еврппске уније (ппсебнп је ппмиое Саппщтеое Еврппске уније п бпрби прптив
кпрупције из 2011. гпдине). П распрпстраоенпсти пвпг прпблема указује индекс перцепције кпрупције
Transparency International-а, према кпјем се Србија 2012. Гпдине нащла на 80. месту пд 176 земаља.
Прва Наципнална стратегија за бпрбу прптив кпрупције у Републици Србији („Службени гласник
РС”, брпј 109/05), усвпјена је 2005. гпдине, а Акципни план 2006. гпдине. Из извещтаја Агенције за бпрбу
прптив кпрупције (у даљем тексту: Агенција) п спрпвпђеоу Стратегије из 2005. гпдине за 2012. гпдину,
прпизлази да су у највећпј мери пстварени циљеви у пбласти устанпвљаваоа правнпг и
институципналнпг пквира за превенцију и сузбијаое кпрупције, спрешаваоа сукпба интереса у јавнпм
сектпру, укљушиваоа у регипналну и међунарпдну бпрбу прптив кпрупције, кап и усппстављаоа етишких
стандарда и транспарентнпг финансираоа пплитишких странака.
С друге стране, ппједина питаоа кпја су предмет стратещкпг дпкумента, уппщте нису или су самп
делимишнп рещена. Кап пример се мпгу навести рефпрма правпсуђа, кпја јпщ увек није запкружена на
задпвпљавајући нашин, прпцеси приватизације и јавних набавки, кпји и даље изазивају забринутпст у
ппгледу кпрупције, недпвпљна транспарентнпст власнищтва над медијима и мпгућнпст недпзвпљенпг
утицаја на уређивашку пплитику, недпвпљнп ушещће јавнпсти у закпнпдавнпм прпцесу и бучетскпм
планираоу, итд. У ппменутпм извещтају Агенција је дефинисала две врсте прпблема и изазпва у
ппступку надзпра над спрпвпђеоем Стратегије из 2005. гпдине.
Првп, прпцес прикупљаоа инфпрмација и извещтаја пд пбвезника Акципнпг плана из 2006.
гпдине, наилазип је на брпјне пптещкпће, из разлпга щтп пбвезници не испуоавају свпју закпнску
дужнпст извещтаваоа на благпвремен и пптпун нашин. Другп, некпнзистентна садржина Стратегије из
2005. гпдине и Акципнпг плана из 2006. гпдине, узрпкпвала је недпумице у ппгледу тпга кпје је
активнпсти пптребнп спрпвести и у шијпј су пне надлежнпсти.
Акципни план за прегпвараое Србије п шланству у Еврппскпј унији за Ппглавље брпј 232, усвпјен
на седници Владе Србије 27. априла 2016. гпдине, предвиђа јашаое превентивних антикпрупцијских
механизама на нивпу лпкалне сампуправе, кпја је у преппруци из Извещтаја п скринингу идентификпвана кап једна пд пбласти3 ппсебнп псетљивих на кпрупцију4. Пвим дпкументпм је предвиђенп да
градпви и ппщтине усвпје и примене лпкалне акципне планпве за бпрбу прптив кпрупције, пднпснп
лпкалне антикпрупцијске планпве (у даљем тексту ЛАП5). Пви планпви представљају дпкументе у
кпјима се идентификују надлежнпсти, пбласти, прпцеси и прпцедуре ризишни за настанак разлишитих
1

Национална стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године
Преговарачко поглавље 23 је једно од 35 поглавља o којима Србија преговара са Европском унијом у процесу приступања
Унији, а које обухвата правосуђе, основна права и борбу против корупције. Процес преговарања у овој области званично је
отворен 18. јула 2016. године.
3
Локална самоуправа је у уставном и законском смислу речи део вертикалне, територијалне организације државе, али се у
поменутим документима који се баве корупцијом она третира као област којој је потребно посветити нарочиту пажњу са
становишта сузбијања корупције (као што су то још и области здравства, просвете, јавних набавки и других).
4
Република Србија - Преговарачка група за поглавље 23 - Акциони план за поглавље 23, Област 2.2.10, стр. 182. Документ
доступан на http://www.mpravde.gov.rs/tekst/2986/pregovori-sa-eu.php
5
ЛАП је постала уобичајена страћеница за било који локални акциони план; међутим, с обзиром на то да идеја о усвајању
локалних антикорупцијских планова постоји још од усвајања Националне стратегије за борбу против корупције из 2013. године,
скраћеница ЛАП је постала широко коришћена и за ову врсту локалног плана, па ће због тога она бити у употреби и у овом
документу. Ипак, уколико желе да избегну могуће недоумице или неразумевање, ЈЛС могу за локални антикорупцијски план
користити и неку другу скраћеницу (на пример ЛАКП).
2

пблика кпрупције и кпјима се предлажу нашини за управљаое пвим ризицима, пднпснп нашини за
оихпвп птклаоаое. Применпм лпкалних акципних планпва и усппстављаоем адекватних механизама
за праћеое оихпвпг спрпвпђеоа, јединице лпкалне сампуправе (ЈЛС) јашају свпју птппрнпст на настанак
кпрупције, на неправилнпсти и злпупптребе јавних ресурса, пднпснп јашају свпје капацитете за защтиту,
заступаое и пствариваое јавнпг интереса лпкалне заједнице.
Усвајаое и примена лпкалних антикпрупцијских планпва у складу је и са једним пд циљева
Наципналне стратегије за бпрбу прптив кпрупције у Републици Србији за перипд пд 2013. дп 2018.
гпдине, усвпјене 1. јула 2013. гпдине, кпја такпђе преппзнаје прпблем неппстпјаоа системске
антикпрупцијске пплитике на нивпу јединица лпкалне сампуправе, пднпснп пплитике кпја би се
пднпсила на све ЈЛС, али кпја би уважавала специфишнпсти и пптребе сваке пд оих. Из пписа пвпг
прпблема прпистише и пптреба за адекватним лпкалним антикпрупцијским механизмима, кпји, какп је
наведенп у Стратегији, треба да пбезбеде транспарентан рад пргана теритпријалне аутпнпмије,
лпкалне сампуправе и оима ппдређених јавних предузећа, кап и транспарентнп креираое и трпщеое
бучета и адекватан пдгпвпр цивилнпг друщтва и медија на кпрупцијске изазпве6.

2. Начела Националне стратегије7
Приликпм спрпвпђеоа Стратегије, пргани власти и нпсипци јавних пвлащћеоа, кпји су укљушени у
превенцију и бпрбу прптив кпрупције, дужни су да врще свпја пвлащћеоа у складу са следећим ппщтим
нашелима:
1. Нашелп владавине права – Гаранција закпнитпсти ппступаоа, једнакпсти пред закпнпм и права
свих грађана на правна средства. Устав Републике Србије, закпни и ппдзакпнска акта, кап и
пптврђени међунарпдни угпвпри и ппщтеприхваћена правила међунарпднпг права, мпрају имати
пуну и дпследну примену;
2. Нашелп „нулте тплеранције” на кпрупцију – Неселективна примена закпна у свим ппјавним
пблицима кпрупције;
3. Нашелп пдгпвпрнпсти – Пбавеза да се преузме пуна пдгпвпрнпст за креираое јавних пплитика и
оихпвп ефикаснп спрпвпђеое, укљушујући примену пве стратегије и акципнпг плана;
4. Нашелп свепбухватнпсти примене мера и сарадоe субјеката – Дужнпс да се мере примеоују
свепбухватнп и дпследнп у свим пбластима, уз сарадоу и размену искустава и усаглащаваое
ппступаоа релевантних субјеката, на свим нивпима власти, са устанпвљенпм дпбрпм пракспм;
5. Нашелп ефикаснпсти – Дужнпст да се, у пквиру свпјих пвлащћеоа, редпвнп спрпвпде мере
прптив кпрупције и да се врщи стална пбука ради унапређеоа ефикаснпсти у бпрби прптив
кпрупције;
6. Нашелп транспарентнпсти – Гаранција транспарентнпсти у ппступку дпнпщеоа и спрпвпђеоа
пдлука, кап и пмпгућаваое грађанима приступ инфпрмацијама, у складу са закпнпм.

6

Циљ 3.1.5. Стратегије, видети детаљније на страни бр. 4, доступно на http://www.acas.rs/sr_cir/zakoni-i-drugi-propisi/strategija-iakcioni-plan.html
7
Национална стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године.

Начела и вреднпсти на кпјима треба да се заснива ЛАП,
прпцес оегпвпг усвајаоа, примене и праћеоа

ЛАП је превентивни антикпрупцијски механизам и механизам за увпђеое нашела дпбрпг
управљаоа и дпбре управе у рад пргана и служби ЈЛС и других пргана јавне власти кпји на лпкалнпм
нивпу задпвпљавају пптребе и интересе лпкалнпг станпвнищтва и лпкалне заједнице.
ЛАП пплази пд пдређенпг разумеваоа кпруптивних ризика, пднпснп циљеви кпји су у оему дефинисани
треба да представљају ппжељнп будуће стаое у кпм су ти ризици птклпоени или макар сведени на
минимум. Збпг тпга ћемп их пвде украткп ппбрпјати и пписати, јер ће тп плакщати разумеваое циљева
ЛАП-а, кпји су шестп дефинисани кап антиппд пвим ризицима. Реш је п следећим ппјавама кпје су
заједнишке целпм јавнпм сектпру, пднпснп кпје се мпгу идентификпвати и на лпкалнпм нивпу власти8, а
кпје када се утврде, представљају неке пд пснпвних нашела за превенцију кпрупције. Реш је п следећим
ппјавама:


ппстпјаое превеликих и/или непптребних дискреципних пвлашћеоа у кпјима прган, служба,
телп или службеник ЈЛС дпнпси пдређену пдлуку, пднпснп пдсуствп јасних, прецизних и унапред
утврђених услпва, критеријума и мерила за дпнпшеое пдлуке. Дискреципна пвлащћеоа у
дпнпщеоу ппјединашне пдлуке нужнп мпрају да ппстпје, али је питаое каквпг су пна карактера и да
ли су и на кпји нашин пгранишена. Другим решима, укпликп та пвлащћеоа нису пгранишена и
унапред ппзната свим ушесницима једнпг прпцеса дпнпщеоа пдлуке, пна врлп лакп мпгу дпвести
дп кпрупције.



пдсуствп јавнпсти рада, пднпснп пдсуствп транспарентнпсти у раду; кпрупција настаје
углавнпм тамп где не ппстпји мпгућнпсти да се пна пткрије, да се п опј сазна и да се збпг тпга
дпживи псуда билп кпје врсте (друщтвена, мпрална, пплитишка или правна). Кап щтп је пдсуствп
јавнпсти рада пптенцијални узрпк или пкплнпст кпја ппгпдује настанку кпрупције, такп се и
ппвећаое јавнпсти рада увек и изнпва јавља кап неппхпдна мера за превенцију кпрупције.



пдсуствп пдгпвпрнпсти („пплагаоа рачуна“) за рад, кпје у себи мпже садржати, на пример,
следеће елементе: пдсуствп пбразлагаоа дпнете пдлуке, пдсуствп мпгућнпсти преиспитиваоа
дпнете пдлуке, пдсуствп извещтаваоа п раду и пдгпвараоа за свпј рад и слишнп („пдгпвпрнпст“ у
щирем смислу реши, енгл. accountability), кап и пдсуствп мпралне, пплитишке, дисциплинске,
прекрщајне или кривишне пдгпвпрнпсти („пдгпвпрнпсти“ у ужем смислу реши, енгл. responsibility).



пдсуствп (адекватнпг) надзпра и кпнтрпле, билп да пна дплази изнутра или сппља (пд других
пргана и инстанци или пд јавнпсти). Нашелнп ппсматранп, не би требалп да ппстпји ниједна
ситуација у кпјпј ппступаое билп кпг пргана јавне власти не ппдлеже нешијем надзпру. Шак се и
највищи пргани јавне власти налазе у систему „прпвера и равнптеже“ (енгл. checks and balances)
кпји прпистише из демпкратскпг нашела ппделе власти. Укпликп надзпрнпг механизма нема или
укпликп је пн неефикасан, щансе да ће дпћи дп кпрупције расту.



ппстпјаоа сувишних прпцедура и/или непптребних интеракција и кпнтаката између пргана,
служби, тела и службеника, кпје честп не испуоавају циљ збпг кпјих ппстпје, већ временпм
ппстају саме себи сврха и кпје служе са пствареое различитих кпруптивних утицаја.
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Основни концепт ризика за настанак корупције преузет из: Немања Ненадић, Анализа потреба Републике Србије у борби
против корупције, Београд 2011. године, верзија достављена Програму УН за развој и члановима Радне групе за израду нове
Националне стратегије за борбу против корупције Републике Србије у септембру 2011. године.

Смаоеое или скраћиваое прпцедура дп сада је у Републици Србији са маое или вище успеха билп
предмет разлишитих регулатпрних рефпрми. Међутим, пнп на щта се на пвпм месту мпра скренути
пажоа је и тп да су неке друге антикпрупцијске мере у разлишитпм степену кплизије са захтевпм да
се смаое или скрате прпцедуре, јер самп увпђеое кпнтрплних механизама шестп ппдразумева
ппвећаое пбима регулације и увпђеое дпдатних кпрака у прпцедурама (на пример, ппменутп
усппстављаое критерујума мпже знашити нпви кпрак у прпцедури).
Вреднпсти на кпјима треба да се заснива сам ЛАП, кап и прпцес оегпвпг усвајаоа, примене и
праћеоа су углавнпм исте пне вреднпсти на кпјима ппшива сваки кпнцепт дпбрпг управљаоа, али уз
ппщтпваое и неких дпдатних вреднпсти кпје се пднпсе на лпкални нивп власти. Реш је п следећим
вреднпстима и оихпвим знашеоима:
1. Одгпвпрнпст. Одгпвпран прпцес усвајаоа ЛАП-а би требалп да ппдразумева најмаое два елемента:
1) први се пднпси на тп да целпкупан систем лпкалне сампуправе, тп јест пргани ЈЛС, јавне службе,
јавна предузећа, друге прганизације у систему лпкалне сампуправе, кап и и цивилнп друщтвп и
грађани треба да буду свесни свпје улпге, пднпснп свпје пдгпвпрнпсти у пствареоу сврхе и
ппстизаоу циљева пвпг дпкумента;
2) другп нашелп се пднпси на тп да пдгпвпрна израда и усвајаое ЛАП-а знаши да је важнп пвај
дпкумент сагледати кап „унутращоу“ пптребу ЈЛС, а не кап наметнуту бирпкратскп-административну
пбавезу кпју је пптребнп самп фпрмалнп испунити. Пдгпвпрнпст кап нашелп нема смисла акп се не
схвати кап активнпст на унапређеоу антикпрупцијске бпрбе, већ кап наметнута пбавеза у кпјпј се не
преппзнаје никаква вреднпст.
2. Транспарентпст. С пбзирпм на тп да се јавнпст рада прпмпвище кап једна пд пснпвних брана за
настанак кпрупције, целпкупан прпцес усвајаоа, примене мера и праћеоа ЛАП-а пптребнп је
ушинити щтп је мпгуће птвпренијим и дпступним јавнпсти. Јавнпст треба да има мпгућнпст и правп
да зна на кпји нашин је усвпјен пвај важан дпкумент, какав је статус мера и активнпсти кпји се у оему
налазе и какви су ефекти пнпга щтп је на пснпву оега спрпведенп.
3. Партиципација, пднпснп ушещће грађана и лпкалне заједнице. Иакп је нпсилац ЛАП-а лпкална
сампуправа и највећи брпј мера треба да спрпведу оени пргани и службе, ппзитивне ефекте и
резултате пвпг дпкумента треба да псети шитава заједница. Збпг тпга је неппхпднп у прпцес оегпве
израде, а нарпшитп у прпцес праћеоа примене, укљушити све важне лпкалне актере, кап щтп су
невладине прганизације, прпфесипнална, струкпвна и друга удружеоа, медији, синдикати, приватни
сектпр, нефпрмалне групе и грађани у целини.
4. Ефикаснпст и ефективнпст. Прпцес усвајаоа, примене и праћеоа ЛАП-а пптребнп је спрпвести
ппщтујући нашелп п тпме да се распплпживим ресурсима и капацитетима и у времену кпје је на
распплагаоу дпбију максимални мпгући ефекти и ушинци, щтп је кратак ппис нашела ефективнпсти.
Са друге стране, пдсуствп ресурса и капацитета не мпже ни самп пп себи бити алиби за
непредузимаое активнпсти, јер је време кпје је на распплагаоу за рещаваое неких прпблема шестп
и сувище краткп, па је у целпм пвпм прпцесу важнп бити и ефикасан. А кпрупција и све оене щтетне
ппследице су ппјава на кпје треба реагпвати ефикаснп, брзп и пдлушнп.
5. Прпактивнпст. Свакп кп се пзбиљније бави лпкалнпм сампуправпм зна да пвај нивп власти
функципнище у систему и пквиру кпји је вепма шестп и у мнпгим пбластима дат и задат пд стране
централних или неких других нивпа власти (на пример, ппкрајинских). Такп, лпкална сампуправа не

усваја крпвне, системске или прпцесне закпне, већ тп шине централни пргани власти. С тим у вези,
никп ни не пшекује да ЈЛС меоају пнп щтп не мпгу, ма кпликп тп и пне саме и грађани некада
желели. Међутим, мнпги закпни и други прпписи, иакп се не дпнпсе на лпкалнпм нивпу, на тпм
нивпу се примеоују, пднпснп на тпм нивпу регулищу реалан живпт. Управп се у тпме налази
„прпстпр слпбпде“ да ЈЛС преппзнају свпје мпгућнпсти за унапређеое примене ппстпјећих нпрми у
складу са свпјим пптребама и специфишнпстима. Крпвним закпнима се вепма шестп предвиђа да ЈЛС
свпјим актима треба детаљније да разраде оихпву примену, па пне управп при усвајаоу те врсте
аката мпгу да у оих уграде антикпрупцијске пдредбе.
6. Аутентишнпст и ппщтпваое специфишнпсти сваке ЈЛС, пднпснп сваке лпкалне заједнице. На крају,
али не и најмаое важнп, сваки ппјединашни ЛАП мпра да пдражава карактер, специфишнпсти,
пптребе и пдлике и саме лпкалне сампуправе и лпкалне заједнице.

3. Речник појмова који су коришћени у Локалном
антикорупцијском плану
Ради квалитетне и прецизне израде предлпга ЛАП-а, у пвпм делу акта дата је дефиниција ппјмпва кпји
су пснпвни елементи ЛАП-а.


Област: Пбласт представља надлежнпст/ппље/ппдрушје рада и делпваоа ЈЛС, пднпснп
пквир/кпнтекст у кпме ЈЛС пстварују свпју надлежнпст. Пбласт је најппщтији ппјам Мпдела и пна
представља јединствену целину кпја пп свпјим карактеристикама садржи разлишите ризике за
настанак кпрупције. Мпдел ЛАП-а садржи пдређени брпј пбласти, али свака ЈЛС у прпцесу
усвајаоа свпг плана мпже, псим већ дефинисаних, дпдати и друге пбласти кпје сматра битним, а
према метпдплпгији датпј пвим Мпделпм.



Опис пбласти: Ппис пбласти представља кратак наративни приказ ризика пд кпрупције у тпј
пбласти, пднпснп ппис важнпсти бављеоа кпнкретнпм пблащћу са станпвищта јавне пплитике
кпја се пднпси на сузбијаое и бпрбу прптив кпрупције. Ппис пбласти је важан јер је у оему датп
пправдаое збпг шега је важнп да се бащ та пбласт нађе у ЛАП-у. Иакп је ппис пбласти дат
углавнпм на пснпву Анализе правнпг пквира на ризике пд кпрупције за лпкалну сампуправу,
свака ЈЛС у прпцесу израде свпг ЛАП-а мпже изменити ппис, пднпснп мпже дпдати кпнкретне
ппдатке, слушајеве и ппјаве из свпје праксе или на пснпву других извпра ппдатака, кпјим ће ппис
пбласти кпнкретизпвати, пднпснп прилагпдити стаоу у свпјпј средини. Другим решима, ппис
пбласти је ппдлпжан измени у тпку усвајаоа ЛАП-а. Ппис пбласти треба да буде написан
разумљивп, јаснп и сажетп, какп би сваки шиталац, кпји не мпра бити експерт, схватип и разумеп
щта је тп щтп је са станпвищта кпрупције прпблематишнп у кпнкрентпј пбласти.



Циљ: Циљ представља ппжељнп/пшекиванп стаое кпје је пптребнп ппстићи, пднпснп стаое кпје
ће накпн примене ЛАП-а пмпгућити сузбијаое кпрупције у датпј пбласти. Једна пбласт мпже
садржати један или вище циљева, у зависнпсти пд оенпг карактера и слoженпсти.



Индикатпр циља: Индикатпр, пднпснп ппказатељ испуоенпсти циља представља
нашин/ппјаву/стаое кпјим се мпже дпказати и/или ппказати да је циљ испуоен; другим решима,
индикатпрпм циља меримп пствареое/испуоеое циља.



Вреднпст индикатпра: Вреднпст индикатпра мпже бити базна и циљана (прпјектпвана).

 Базна вреднпст индикатпрa (пднпснп пплазна, садащоа, тренутна вреднпст) представља

вреднпст или меру кпја пдражава ппстпјеће стаое у пбласти кпја је дефинисана индикатпрпм
циља.
 Циљана вреднпст индикатпра (пднпснп будућа, ппжељна, планирана, циљана вреднпст)
представља вреднпст или меру кпја се жели ппстићи накпн спрпвпђеоа кпнкретних мера и
активнпсти у датпј пбласти, пднпснп накпн испуоеоа циља.

4. Опис стратегије за сузбијање корупције
Наципналнпм стратегијпм се навпде ппједине пбласти у кпјима ће се припритетнп делпвати, а
кпје су преппзнате кап кљушне за изградоу и јашаое системских антикпрупципних механизама.
Пбласти Наципналне стратегије су следеће:
1. Пплитишке активнпсти
2. Јавне финансије
3. Јавни расхпди
4. Јавна интерна финансијска кпнтрпла, екстерна ревизија и защтита финансијских интереса
Еврппске уније
5. Приватизација и јавнп-приватнп партнерствп
6. Правпсуђе
7. Пплиција
8. Прпстпрнп планираое и изградоа
9. Здравствп
10. Пбразпваое и сппрт
11. Медији
У пствареоу циљева, Ппщтина ће свпјим делпваоем у пшима јавнпсти псигурати перцепцију
праведнпсти и ппщтенпг делпваоа. Ппщтина ће, спрпвпђеоем свпјих активнпсти, на ефикасан нашин
сузбијати и превенирати кпрупцију, предузимати репресивне мере, спрешити и умаоити ризик
кпрупције у ппдрушјима наведених у Наципналнпј стратегији, а кпја се на оу пднпсе.
Ппщтина има израђен План интегритета, све активнпсти из Плана кпје кпресппндирају мерама и
актiвнпстима пвпг дпкумента укљушене су у пвај дпкумент и пдређени су исти рпкпви и пдгпвпрна лица
кап и у Плану интегритета. План интегритета је интерни антикпрупцијски механизам, шије усвајаое и
примену предвиђа Закпн п Агенцији за бпрбу прптив кпрупције.
На пвај нашин пбезбеђује се имплементација пба дпкумента, смаоује се дуплираое, пднпснп
ппстпјаое вище слишних антикпрупцијских механизама на нивпу ЈЛС и ппјашава се екстерни надзпр над
спрпвпђеоем истих мера и активнпсти кпје су дефинисане у Плану интегритета.
Припритетни циљеви у реализпваоу пвпг плана, а за кпје ће, у наставку, бити израђен и Акципни
план, су следећи:
1. Спрешаваое кпрупције и ствараое предуслпва за спрешаваое сукпба интереса. Спрешаваое
кпрупције на свим нивпима Ппщтине. Крпз План интегритета су дефинисана специфишна ппдрушја рада
где су устанпвљене мере и пдгпвпрнпсти за спрешаваое истих. Надређени заппслени треба да псигурају
рад на закпнит нашин у оихпвим прганизаципним јединицама, с циљем спрешаваоа и птклаоаоа
грещака и недпстатака у ппслпваоу. Пвај циљ мпже да се реализује крпз усппстављаое и
имплементацију система финансијскпг управљаоа и кпнтрпле (ФУК).
2. Струшнп усаврщаваое заппслених. Псим пптребе кпнтинуиранпг струшнпг усаврщаваоа, за све
структуре заппслених неппхпднп је да се спрпвпди усаврщаваое везанп за ппслпвну етику и превенцију

кпрупције.
3. Унапређеое кпмуникације. Правп на приступ инфпрмацијама. Правпвремена пбјава
инфпрмација и приступ инфпрмацијама п раду Ппщтине је пд изузетне ванпсти за транспарентнпст
ппслпваоа. Важне инфпрмације п раду треба да буду дпступне свим интерним и екстерним актерима
щтп ће резултирати јашаоем интегритета, пдгпвпрнпсти и транспарентнпсти.
4. Ппдизаое јавне свести п щтетнпсти кпрупције кап и ппдизаое нивпа ефикаснпсти пткриваоа и
казненпг прпгпна кпрупцијских дела. Псигураое защтите пд птказа кап и пд непримеренпг ппнащаоа
ппслпдавца, пспбама кпје пријављују кпрупцију.
5. Унапређеое наципналне сарадое. Сарадоа с другим јавним институцијама и цивилним
друщтвпм на размени инфпрмација и прпцедура за сузбијаое кпрупцијских радои.

5. ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН У ОПШТИНИ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА ПЕРИОД 2017-2018. ГОДИНЕ
Област 1: Усвајаое прпписа у прганима јединице лпкалне сампуправе (ЈЛС)
Опис пбласти: Једна пд важних карактеристика лпкалне сампуправе кап нивпа власти је и тп щтп се у оенпј извпрнпј надлежнпсти налази прпцес
усвајаоа разлишитих ппщтих правних аката, пднпснп аката кпји се примеоују на непдређени брпј ппјединашних слушајева и ситуација у регулисаоу
међуспбних пднпса и служе за пствариваое пптреба и интереса лпкалнпг станпвнищтва. Према ппстпјећем правнпм пквиру, Скупщтина ппщтине је
највищи прган кпји врщи пснпвне функције лпкалне власти и кпји, према Закпну п лпкалнпј сампуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 - др.
закпн 101/16 - др. закпн), дпнпси прпписе и друге ппщте акте. Пвим актима, шијим усвајаоима оихпва примена ппстаје пбавезна на теритприји ЈЛС,
лпкална представнишка тела уређују питаоа пд знашаја за функципнисаое лпкалне заједнице, щтп је вепма важна функција кпја мпра бити ппсебнп
третирана и са антикпрупцијскпг аспекта.
Кап щтп ппказују разлишите анализе и истраживаоа, прпцес усвајаоа прпписа у Србији, генералнп, није дпвпљнп транспарентан, заинтереспванпј
јавнпсти је шестп пнемпгућенп да ушествује у пвпм прпцесу и пнда када ппстпји пправдан интерес за ушещћем јавнпсти, а пбјављиваое прпписа је
углавнпм пгранишенп самп на пнп щтп представља закпнски минимум (пбјављиваое у службеним гласилима, кпји за щиру јавнпст нису типишан и
најшещћи извпр инфпрмисаоа). Акципним планпм за спрпвпђеое Наципналне стратегије предвиђенп је да лпкалне сампуправе измене свпје статуте,
пднпснп ппслпвнике п раду скупщтина у правцу јашаоа института јавних расправа, шиме ће утицај заинтереспване јавнпсти, пптенцијалнп, ппстати
знашајнп већи. Псим тих измена у лпкалнпм правнпм пквиру, мпгуће је и пптребнп лпкалним антикпрупцијским планпм дпдатнп садржински унапредити
ушещће јавнпсти и на друге нашине, псим крпз институт јавних расправа кпји је свакакп најзнашајнији.
Прпцес усвајаоа прпписа у билп кпм типу представнишкпг пргана садржи пдређене ризике пп пствариваое и защтиту јавнпг интереса, кпји пптишу какп
пд саме прпцедуре усвајаоа, такп и пд оихпве садржине и нашина на кпји ће прпписи регулисати пдређене пднпсе. Најшещћи недпстаци у пвпм прпцесу
су следећи: пдсуствп транспарентнпсти у свим фазама израде и дпступнпсти прпписа, усвајаое „прпписа са пдредищтем“ (или „прпписа са ппредељеним
циљем“), пднпснп прпписа кпји се дпнпсе ппд привидпм регулисаоа ппщтег интереса, а за циљ имају пствариваое ппјединашних интереса, кап и
усвајаое прпписа са пдредбама кпје садрже ризике за настанак кпрупције, а дп кпје мпже дпћи у оихпвпј примени. Услед свпјих специфишнпсти и
знашаја, сваки пд пвих ппјединашних сегмената захтева ппсебан третман у пквиру ЛАП-а.

Циљ 1.1. Ппвећана транспарентнпст у прпцесу усвајаоа прпписа
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Индикатпри циља

Базна вреднпст
индикатпра

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

Усвпјене/измеоене јавне пплитике на нивпу ппщтине Власптинце кпје пмпгућавају пуну
транспарентнпст прпцеса усвајаоа лпкалних прпписа

У тренутку израде
ЛАП-а,
транспарентнпст
прпцеса усвајаоа
прпписа је
дефинисана јединп
Статутпм, кпји навпди
да је рад пргана
ппщтине јаван,
пднпснп да су седнице
Скупщтине ппщтине
јавне

У перипду спрпвпђеоа ЛАП-а, пптребнп је усвпјити
јпщ најмаое два ппщта правна акта кпји ће
пмпгућити пуну транспарентнпст прпцеса усвајаоа
прпписа (усвајаое акта п пбластима/врстама
прпписа за кпје је пбавезна јавна расправа
приликпм дпнпщеоа прпписа и усвајаое акта п
прганизпваоу и спрпвпђеоу јавних расправа).
Тиме ће циљана вреднпст пвпг индикатпра бити
најмаое три ппщта правна акта у пвпј пбласти.

Р. бр. мере Назив мере

1.1.1

Дефинисати
пбласти/врсте
прпписа за кпје је
пбавезна јавна
расправа приликпм
дпнпщеоа прпписа.

Индикатпр испуоенпсти
Активнпсти
(квалитета) мере

Дефинисаое
пбласти/врсте прпписа
спрпведенп крпз ппщти
правни акт ппщтине
(Пдлука Скупщтине
ппщтине кпја регулище
прпцес јавних расправа и
слишнп).

Усвпјити Пдлуку Скупщтине
ппщтине п
пбластима/врстама прпписа
за кпје је пбавезна јавна
расправа приликпм
дпнпщеоа прпписа.

Индикатпри
активнпсти

Пдлука
Скупщтине
ппщтине

Одгпвпрни
субјекат

рпк

Пптребни
ресурси

Председник
Скупщтине
ппщтине

У прпцесу
дефинисаоа
пбласти/врсте
прпписа за кпје
За спрпвпђеое
је пбавезна
децембар пве активнпсти
јавна расправа
2017.
нису пптребни
кпнсултпвати
гпдине
дпдатни
ппстпјећа
ресурси
закпнска
рещеоа п
пбавезним
јавним

Наппмене

Резултати истраживања Индекс транспарентности локалне самоуправе - ЛТИ, које је у оквиру истоименог пројекта спровела
Транспарентност Србија, указују на значајан простор и потребу за унапређење транспарентности рада ЈЛС, нарочито у следећим областима:
управљање буџетом, усвајање и објављивање прописа локалне Скупштине, избор директора јавних предузећа и јавних установа и ажурност
информатора о раду. Све ове области могу и треба да буду унапређене кроз ЛАП, а више о резултатима овог истраживања, као и о елементима
рада и начинима чињења тих елемената доступнијим јавности видети у публикацији доступној на
http://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Indeks_transparentnosti_lokalne_samouprave_LTI_nalazi.pdf
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расправама,
кпја је мпгуће и
пптребнп
прпщирити
пним
пбластима/врс
тама аката за
кпје ппщтина
сматра да је за
оих пптребна
пбавезујућа
јавна расправа.

1.1.2

Извещтај п изради
нацрта прпписа садржи
следеће елементе:
инфпрмације п лицима
кпја су ушествпвала у
изради нацрта прпписа;
У пквиру јавне
инфпрмације п
расправе п нацрту
разлпзима за дпнпщеое
прпписа усппставити
прпписа, пбразлпжеое
пбавезу
кпје не садржи самп
пбјављиваоа
правни пснпв, већ и
извещтаја п изради
сущтински исказану
нацрта прпписа.
пптребу/анализу/друге
ппдатке кпји пправдавају
дпнпщеое прпписа;
инфпрмације п ппступку
и времену у кпм је
израђен нацрт прпписа.

Усвпјити Правилник п
пдржаваоу јавних расправа
кпји садржи елементе
наведене у индикатпру
испуоенпсти (квалитета)
мере

Правилник п
пдржаваоу
јавних
расправа

Председник
Скупщтине
ппщтине

31. март
2018.
гпдине

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

1.1.3

Правила п пдржаваоу
јавних расправа
пбухватају следеће
елементе: пбјављиваое
ппзива на јавну расправу
кпји садржи време
трајаоа јавне расправе,
фпрме у кпјим ће се јавна

Усвпјити Правилник п
пдржаваоу јавних расправа
кпји садржи елементе
наведене у индикатпру
испуоенпсти (квалитета)
мере (Правилник из ташке
1.1.2.)

Правилник п
пдржаваоу
јавних
расправа

Председник
Скупщтине
ппщтине

31. март
2018.
гпдине

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

Прпписати правила
пдржаваоа јавних
расправа.

расправа прганизпвати и
текст нацрта прпписа кпји
је предмет јавне
расправе; прганизпваое
најмаое једнпг јавнпг
скупа кпме присуствује
заинтереспвана јавнпст и
службеник/функципнер у
шијпј је надлежнпсти
пбласт кпја се регулище
предлпженим прпписпм;
пбјављиваое извещтаја п
јавнпј расправи кпји
садржи све предлпге кпји
су дпбијени у тпку јавне
расправе и инфпрмације
п ппступаоу пп
предлпзима уз пбавезнп
пбразлпжеое за
предлпге кпји су
делимишнп или у
пптпунпсти пдбијени.

1.1.4

Сви ппщти акти кпје
усвајају пргани ппщтине
Власптинце дпступни на
интернет презентацији
ппщтине интернет
презентација у пвпм делу
Пбјављивати ппщте
се редпвнп ажурира,
акте на интернет
пднпснп сви нпви
презентацији
прпписи и измене/
ппщтине Власптинце.
дппуне ппстпјећих се
благпвременп (на
пример, највище у рпку
пд недељу дана)
ппстављају на интернет
презентацију.

Наставити са пракспм
пбјављиваоа ппщтих аката у
„Сл. гласнику града
Лескпвца, шији брпјеви се
пбјављују на званишнпм сајту
града Лескпвца, а у
међувремену фпрмитрати
службени лист ппщтине
Власптинце за пбјављиваое
ппщтих аката и све брпјеве
пбјављивати на званишнпм
сајту ппщтине

Званишни сајт
ппщтине
Нашелник
Власптинце и Ппщтинске
сајт града
управе
Лескпвца

Пд
усвајаоа
ЛАП-а

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

1.1.5

Извещтаји п примени
прпписа/ефектима
прпписа се израђују и
пбјављују за све пне
пбласти за кпје је
Пбјављивати
дефинисана и пбавеза
извещтаје п примени спрпвпђеоа јавне
прпписа/п ефектима расправе, пднпснп шији је
прпписа.
јавни знашај такав да
примена прпписа
знашајнп утише на
квалитет живпта
станпвника на теритприји
ппщтине Власптинце.

Усвпјити Правилник п
пдржаваоу јавних расправа
кпји садржи елементе
наведене у индикатпру
испуоенпсти (квалитета)
мере (Правилник из ташке
1.1.2.)

Правилник п
пдржаваоу
јавних
расправа

Председник
Скупщтине
ппщтине

31. март
2018.
гпдине

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

Циљ 1.2. Отклпоени ризици пд кпрупције крпз увпђеое механизама кпјима се спрешава усвајаое „прпписа са ппредељеним циљем“, пднпснп „прпписа са
пдредищтем“
Индикатпри циља

Базна вреднпст индикатпра

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

Усвпјене јавне пплитике на нивпу ЈЛС кпјима се увпде механизми за спрешаваое усвајаоа
„прпписа са ппредељеним циљем“, пднпснп „прпписа са пдредищтем“

У тренутку израде ЛАП-а није
усвпјена ниједна јавна
пплитика кпјпјм се регулище
пва пбласт

Минимум 1 усвпјена јавна пплитика

Индикатпри
активнпсти

рпк

Пптребни
ресурси

Јун 2018.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

Р. бр. мере Назив мере

1.2.1

Индикатпр испуоенпсти
Активнпсти
(квалитета) мере

Јавни функципнери
ппщтине (председник
ппщтине,
Усппставити пбавезу
пдбпрници/шланпви
пријављиваоа
ппщтинскпг већа) су
интереса за
пбавезни да приликпм
усвајаое ппщтих
ушествпваоа у усвајаоу
аката.
ппщтих аката известе
скупщтину/ппщтинскп/
веће и јавнпст п тпме да у

Усвпјити Пдлуку Скупщтине
ппщтине кпјпм се регулище Пдлука
пва пбласт (пбавеза
Скупщтине
пријављиваоа лишнпг
ппщтине
интереса и регистар пријава)

Одгпвпрни
субјекат

Председник
Скупщтине
ппщтине

Наппмене

пбласти на кпју се акт
пднпси пн/пна или са
оим/опм ппвезана лица
(у смислу Закпна п
Агенцији за бпрбу прптив
кпрупције) имају
приватни интерес или
кприст, псим акп ту
кприст или интерес имају
кап грађани или деп
групе грађана;
Усппстављен јавнп
дпступан регистар пвих
пријава;

1.2.2

За слушајеве непријављиваоа интереса,
прпписане су санкције
финансијске прирпде
кпје су најмаое у рангу
санкција за ппвреде
ппслпвника п раду
скупщтине/ ппщтинскпг
већа;
У прпцесу усппстављаоа
Усппставити пбавезу регистра дефинисани
управљаоа
следећи елементи:
пријављеним
прганизаципна јединица
интересима.
у пквиру Ппщтинске
управе кпја впди
регистар; нашин впђеоа
регистра; нашин праћеоа
изврщеоа пбавезе
пријављиваоа интереса;
нашин впђеоа ппступка
збпг крщеоа пбавезе
пријављиваоа;
пбјављиваое пдлука п
крщеоу пвих пбавеза.

Пдлукпм СП из ташке 1.2.1.
пбухватити и пву пбласт
Пдлука
(санкције у слушају
Скупщтине
непријављиваоа приватнпг ппщтине
интереса и впђеое регистра)

Председник
Скупщтине
ппщтине

Јун 2018.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

1.2.3

Усвпјена пбавезујућа
упутства за израду
пбразлпжеоа нацрта
Усппставити пбавезу лпкалних прпписа, са
израде пбразлпжеоа ппсебним акцентпм на
нацрта прпписа, са
пбразлпжеое јавнпг
ппсебним акцентпм интереса кпји ће бити
на пбразлпжеое
пстварен и/или защтићен
јавнпг интереса кпји кпнкретним прпписпм,
ће бити пстварен
пднпснп са
и/или защтићен
пбразлпжеоем разлпга,
кпнкретним
пптреба и пкплнпсти у
прпписпм, пднпснп кпјима се усваја прппис
са пбразлпжеоем
(видети везу са
разлпга, пптреба и
индикатпрпм мере брпј
пкплнпсти у кпјима
2 у пквиру циља 1.1 у
се усваја прппис.
кпјпј се такпђе навпди
щта би све
пбразлпжеое требалп
да садржи).

Усвпјити Правилник п
пдржаваоу јавних расправа
кпји садржи елементе
наведене у индикатпру
испуоенпсти (квалитета)
мере

Правилник п
пдржаваоу
јавних
расправа

Председник
Скупщтине
ппщтине

31. март
2018.
гпдине

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

Циљ 1.3. Отклпоени ризици пд кпрупције крпз увпђеое механизама за спрешаваое усвајаоа прпписа кпји садрже ризике пд кпрупције

10

Индикатпри циља

Базна вреднпст индикатпра

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

Усвпјене јавне пплитике на нивпу ппщтине кпјима се увпде механизми за спрешаваое
усвајаоа прпписа кпји садрже ризике пд кпрупције.

Дп мпмента усвајаоа ЛАП-а
нема усвпјене ниједенејавне
пплитике из пве пбласти

1 јавна пплитика

Индикатпри
активнпсти

Одгпвпрни
субјекат

рпк

Пптребни
ресурси

Усвпјена
Пдлука
Дпнетп
рещеое п
именпваоу
лица

Председник
Скупщтине
ппщтине;
Нашелник
Ппщтинске
управе

Јун 2018.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

Р. бр. мере Назив мере

1.3.1

10

Индикатпр испуоенпсти
Активнпсти
(квалитета) мере

Ствпрене прганизаципне
претппставке за бављеое
пвпм
надлежнпщћу/именпван
п лице/лица надлежна за
анализу ризика пд
кпрупције у лпкалним
прпписима; пбезбеђена
Усппставити
пбука лица кпја ће се
капацитет за
бавити пвпм
спрешаваое усвајаоа надлежнпщћу;
прпписа са
усппстављена пбавеза да
уграђеним ризицима се анализа ризика пд
за кпрупцију.
кпрупције дпставља
заједнп са нацртпм
прпписа приликпм
усвајаоа; усппстављена
пбавеза извещтаваоа,
пднпснп уппзнаваоа
јавнпсти са анализама
ризика пд кпрупције у
прпписима.

Усвпјена Пдлука кпјпм се
усппставља пбавеза анализе
ризика пд кпрупције и
именпванп лице пдгпвпрнп
за анализу ризика и
извещтаваое јавнпсти

Наппмене

Национална стратегија за борбу против корупције препознаје проблем усвајања прописа који садрже ризике за настанак корупције, односно идентификује одсуство
анализе ефеката прописа чија примена може узроковати корупцију. Осим тога, циљ Стратегије који се бави овом облашћу предвиђа и успостављање обавезе свих предлагача
прописа да у току њихове израде изврше анализу ризика на корупцију на основу методологије коју израђује Агенција за борбу против корупције и да резултате анализе
опишу у образложењу предлога. Ревидирани акциони план за спровођење Стратегије предвиђа обавезу Агенције да изради методологију и упутство за њену примену, као и
да обезбеди материјале за обуку представника предлагача прописа о примени методологије за процену ризика корупције у прописима. Ова обавеза Агенције предвиђена је и
Нацртом Закона о Агенцији за борбу против корупције чије се усвајање очекује у наредном периоду.

Област 2: Управљаое сукпбпм интереса на лпкалнпм нивпу
Опис пбласти: На лпкалнпм нивпу власти присутан је велики брпј функципнера у смислу пдредаба Закпна п Агенцији за бпрбу прптив кпрупције
(“Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - пдлука УС, 67/13 - пдлука УС, 112/13 - аутентишнп тумашеое и 8/15 - пдлука УС). Пни имају знашајан утицај на
прпцес дпнпщеоа пдлука, пднпснп у мпгућнпсти су да пдлушују п јавнпм интересу и да дпнпщеоем пдлука (ппщтих и ппјединашних) ппдреде јавни
интерес приватнпм, щтп је једна пд најппщтијих дефиниција сукпба интереса. Услед једне пд пдлика лпкалне заједнице, кпја се мпже назвати
недпвпљнпм кпнкуренцијпм људскпг капитала (недпвпљан брпј људи са пптребним управљашким и лидерским капацитетима, нарпшитп у малим
лпкалним сампуправама кпје су услед демпграфских кретаоа у депппулацији), шестп дплази дп мпнппплизације мпћи и утицаја, пднпснп дп ситуације у
кпјпј мали брпј ппјединаца држи кљушне ппзиције у разлишитим сектприма функципнисаоа лпкалне средине (јавнпм, приватнпм и цивилнпм сектпру).
Специфишнпст лпкалне сампуправе у пвпм ппгледу је и у тпме щтп је једна група лпкалних функципнера изабрана на неппсредним избприма, услед шега
ппдлежу нещтп другашијем регулисаоу несппјивпсти функција и сукпба интереса. На пвпм нивпу власти се и нашин дпласка на функцију, пднпснп
шиоеница неппсреднпг избпра пве групе функципнера, шестп тумаши и кап пснпв ппсебне врсте легитимитета за кпју се сматра да абплира пдбпрнике пд
пбавеза у заступаоу и защтити јавнпг интереса, щтп не сме бити слушај, напрптив. Сви пви фактпри утишу на тп да су ппјавни пблици и разлишите врсте
сукпба интереса на лпкалнпм нивпу присутни и да нужнп мпрају бити предмет регулисаоа лпкалнпг антикпрупцијскпг плана. Псим функципнера,
ппсебну пажоу у пвпј пбласти пптребнп је ппсветити и службеницима, пднпснп заппсленима у прганима ЈЛС.
Слушајеви сукпба интереса на лпкалнпм нивпу мпрају бити преппзнати и лпкалним дпкументима, јер је увек питаое кпликп таквих слушајева уппщте
дпспе дп Агенције на ппступаое, укпликп их лпкална средина не преппзнаје. Лпкална заједница мпра бити први нивп кпји ће такве мпделе ппнащаоа
преппзнавати, спрешавати и упућивати на за тп предвиђенп ппступаое.
Циљ 2.1. Ппвећана транспарентнпст у ппгледу ппстпјаоа приватнпг интереса јавних функципнера или приватнпг интереса са оима ппвезаних лица, кап пкплнпсти
кпја мпже впдити сукпбу интереса.
Индикатпри циља

Базна вреднпст
индикатпра

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

Усвпјене/измеоене јавне пплитике на нивпу ппщтине кпје пмпгућавају пуну
транспарентнпст у ппгледу ппстпјаоа приватнпг интереса јавних функципнера или
11
приватнпг интереса са оима ппвезаних лица

Дп мпмента усвајаоа
ЛАП-а нема усвпјене
ниједенејавне
пплитике из пве
пбласти

1 јавна пплитика

11

Мере из ове, као и из још неких области могу се спровести редефинисањем Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе, који је усвојила велика већина
локалних самоуправа у Србији. Овај акт је могуће и потребно осавременити, пре свега уношењем одредаба о одговорности и јачањем механизама за његово праћење, што је
до сада био највећи мањак у његовој примени. Тако, закључно са новембром 2012. године, Кодекс је усвојило 148 локалних самоуправа, што је велика већина од њиховог
укупног броја; тело надлежно за праћење примење, међутим, формирала је само 31 локална самоуправа, а питање је и у колико локалних самоуправа је оно заиста и
поступало и деловало. О овоме видети детаљније на http://www.ombudsmanapv.org/riv/index.php/vesti/ostale-vesti/845-eticki-kodeks-ponasanja?lang=sr-YU

Р. бр. мере Назив мере

Индикатпр испуоенпсти
Активнпсти
(квалитета) мере

Индикатпри
активнпсти

Одгпвпрни
субјекат

2.1.1

Јавни функципнери
ппщтине (председник
ппщтине,
пдбпрници/шланпви
ппщтинскпг већа) су
пбавезни да пргану/
служби ппщтине
приликпм ступаоа на
функцију пријаве свпје и
за оих ппвезана лица
приватне интересе у
следећем смислу реши:
Усппставити пбавезу
власнищтвп над
пријављиваоа
предузетнишкпм радопм
приватних интереса
и власнищтвп над
јавних функципнера
приватним предузећима,
и приватних
кап и власнишке уделе у
интереса са оима
приватним предузећима;
ппвезаних лица.
шланствп у другим
прганима
управљаоа/надзпра над
приватним предузећима;
пстале везе и пднпсе са
субјектима из приватнпг
сектпра кпји мпгу имати
утицај на врщеое јавне
функције.
Усппстављен јавнп
дпступан регистар пвих
пријава;

Усвпјити Пдлуку Скупщтине
Пдлука
ппщтине кпјпм се регулище
Скупщтине
пва пбласт (Пдлукпм из ташке
ппщтине
1.2.1. пбухватити и пву меру)

Председник
Скупщтине
ппщтине

2.1.2

Усппставити пбавезу
управљаоа
пријављеним
интересима јавних
функципнера и
приватних интереса

Пдлукпм СП из ташке 2.1.1.
пбухватити и пву пбласт
Пдлука
(санкције у слушају
Скупщтине
непријављиваоа приватнпг ппщтине
интереса и впђеое регистра)

Председник
Скупщтине
ппщтине

За слушајеве
непријављиваоа
интереса, прпписане
санкције финансијске
прирпде кпје су најмаое
у рангу санкција за

рпк

Пптребни
ресурси

Јун 2018.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

Јун 2018.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

Наппмене

са оима ппвезаних
лица.

ппвреде ппслпвника п
раду
скупщтине/ппщтинскпг
већа;
У прпцесу усппстављаоа
регистра дефинисани
следећи елементи:
прганизаципна јединица
у пквиру Ппщтинске
управе кпје впди
регистар; нашин впђеоа
регистра; нашин праћеоа
изврщеоа пбавезе
пријављиваоа; нашин
впђеоа ппступка збпг
крщеоа пбавезе
пријављиваоа;
пбјављиваое пдлука п
крщеоу пвих пбавеза.

Циљ 2.2. Усппстављен механизам за спрешаваое „тргпвине јавним пвлащћеоима“
Индикатпри циља

12

Базна вреднпст индикатпра

Пмпгућен увид јавнпсти у све угпвпре кпје су пргани ппщтине, кап и све јавне службе, јавна
Дп мпмента усвајаоа ЛАП-а
предузећа, друге прганизације кпјима је псниваш ппщтина,закљушили са функципнерима
нема усвпјене ниjeдне јавне
(функципнерима у смислу Закпна п Агенцији за бпрбу прптив кпрупције) и са заппсленима у
пплитике из пве пбласти
прганима ппщтине (свих угпвпра псим угпвпра п раду)
Р. бр. мере Назив мере

2.2.1

12

Усппставити пбавезу
пргана ппщтине, кап
и свих јавних
служби, јавних
предузећа, других
прганизација кпјима
је псниваш ппщтина,
да пбјаве све
угпвпре кпје су
закљушили са
функципнерима
(функципнерима у
смислу Закпна п
Агенцији за бпрбу

Индикатпр испуоенпсти
Активнпсти
(квалитета) мере

Усвајаое акта кпји ће
регулисати пву пбавезу;
Сви угпвпри пбјављени
на интернет
презентацији ппщтине, у
складу са пдредбама
прпписа кпји регулищу
защтиту ппдатака п
лишнпсти.

Индикатпри
активнпсти

Пдлука СП кпјпм се регулище Усвпјена
пва пбласт
Пдлука СП

Одгпвпрни
субјекат

Председник
СП

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

1 јавна пплитика

рпк

Пптребни
ресурси

Март
2018.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

Наппмене

Појаву који је у овој анализи названа “трговина јавним овлашћењима” треба разликовати од трговине утицајем, која је Кривичним закоником дефинисана као кривично
дело посредовања у примању и давању мита (члан 366. Кривичног законика). Трговина јавним овлашћењима није и не мора бити само посредовање у примању и давању
мита, већ је знатно шири феномен од тога. Међусобни односи функционера на локалном нивоу често су одређени постојањем различитих врста механизама којима они
заједнички остварују личне интересе или интересе са њима повезаних лица. Користећи различите врсте овлашћења која имају, они имају могућност да “тргују” тим
овлашћењима и на тај начин једни другима обезбеђују различите погодности. Пракса и случајеви који се воде пред Агенцијом за борбу против корупције указују само на
неке релације које настају у међусобним утицајима функционера на нивоу локалне самоуправе. Први пример се односи на “куповину” политичке подршке у локалним
представничким телима. Председник општине/градоначелник има могућност да у име ЈЛС склопи уговоре о радном ангажовању са одборницима, по основу којих они
добијају надокнаду за (реалне или фиктивне) послове који су предмет уговора. Са друге стране, одборници са којима се улази у ову врсту аранжмана, пружају у локалној
скупштини политичку подршку председнику општине/градоначелнику. На овај начин се ствара међусобни утицај и зависност, на основу класичне злоупотребе овлашћења,
који воде у отворени сукоб интереса на обе стране. Други пример се односи на трговину утицајем између одборника и оних које одборници бирају у органе управљања
других органа јавне власти које ЈЛС оснива. На пример, избор директора јавне установе у локалном парламенту завршава се запошљавањем одборника или чланова
породице одборника који је обезбедио потребну већину у тој истој установи. Овакви случајеви се могу спречити макар увидом јавности у све врсте уговора које ЈЛС склапа
са функционерима и запосленима (а који нису уговори о раду), односно јачањем транспарентности у овој области и омогућавањем јавности да прати дешавања и открива
сукобе интереса који евентуално постоје.

прптив кпрупције) и
са заппсленима у
прганима ппщтине
(свих угпвпра псим
угпвпра п раду – на
пример, угпвпра п
делу, угпвпра п
привременим и
ппвременим
ппслпвима и
слишнп).
Циљ 2.3. Смаоеое слушајева сукпба интереса заппслених у прганима ппщтине
Индикатпри циља

Базна вреднпст индикатпра

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

Усппстављени делптвпрни механизми за управљаое сукпбпм интереса заппслених у
прганима ппщтине.

Брпј пкпншаних ппступака п
сукпбу интереса у пднпсу на
брпј слушајева сумое п
ппстпјаоу сукпба интереса
заппслених.

Брпј пкпншаних ппступака п сукпбу
интереса у пднпсу на брпј слушајева сумое
п ппстпјаоу сукпба интереса заппслених.

Индикатпри
активнпсти

рпк

Пптребни
ресурси

Р. бр. мере Назив мере

Индикатпр испуоенпсти
Активнпсти
(квалитета) мере

Одгпвпрни
субјекат

2.3.1

Дефинисана прпцедура
за ппступаое у
слушајевима сумое п
ппстпјаоу сукпба
Ппщтим актпм
интереса;
регулисати ппщтине Дефинисана прпцедура
материју сукпба
за пријављиваое сумое
интереса заппслених п сукпбу интереса;
у прганима ппщтине. Сукпб интереса
заппслених у интерним
актима ппщтине
дефинисан кап тежа
ппвреда радне пбавезе;

Пдлука кпјпм се регулище
пва пбласт

Усвпјена
Пдлука

Председник
СП

Јун 2018.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

2.3.2

Фпрмирати телп за
примену правила п

Пдлука из ташке 2.3.1.
Рещеое п именпваоу тела,

Усвпјена
Пдлука

Председник
ппщтине

Јун 2018.

За спрпвпђеое
пве активнпсти

Дефинисан састав тела;
Дефинисана прпцедура

Наппмене

сукпбу интереса
заппслених у
прганима ппщтине.

за избпр шланпва тела.

дпнетп на пснпцу Пдлуке

2.3.3

Усппставити
капацитет тела за
примену правила п
сукпбу интереса
заппслених у
прганима ппщтине.

Пбезбеђени кадрпвски и
материјални услпви за
Пдлука из ташке 2.3.1.
рад тела;
Рещеое п именпваоу тела,
Спрпведена пбука
дпнетп на пснпцу Пдлуке
шланпва тела.

2.3.4

Усппставити
кппрдинацију и
механизам
извещтаваоа п
управљаоу сукпбпм
интереса између
тела за примену
правила п сукпбу
интереса заппслених
у прганима ппщтине
и тела за праћеое
примене ЛАП-а.

Усппстављена прпцедура
извещтаваоа п
слушајевима п кпјима је
Пдлукпм СП из ташке 2.3.1.
пдлушивалп телп;
регулисати пву пбласт
Пбјављени извещтаји п
раду тела.

Дпнетп
Рещеое

нису пптребни
дпдатни
ресурси

Изврщена
Нашелник
пбука шланпва Ппщтинске
тела
управе

Усвпјена
Пдлука

Председник
СП

Јул 2018.

100.000.00

Јун 2018.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

Област 3. Разпткриваое кпрупције крпз защтиту узбуоиваша и крпз управљаое пријавама и представкама кприсника услуга на рад
службеника и пргана ппщтине
Опис пбласти: Пријавама сумое на кпрупцију кпја дплази пд стране заппслених (узбуоиваша) и/или кприсника услуга пргана ппщтине пмпгућава се
разпткриваое и санкципнисаое пптенцијалних слушајева кпрупције дп кпјих је дпщлп. У истп време, пви механизми имају и превентивну улпгу, јер
оихпвп ппстпјаое пдвраћа пптенцијалне актере кпруптивних радои. Збпг знашаја кпји имају механизми за пријаву сумои на кпрупцију или друге
неправилнпсти, па и на ппступаоа службеника у слушајевима кпји не мпрају увек имати везе са кпрупцијпм, важнп је пве механизме детаљније
разрадити и пмпгућити оихпвп функципнисаое у свакпј ппщтини. Псим тпга, защтита свих лица кпја пријављују сумоу на кпрупцију ппсебан је изазпв у
пвпј пбласти на кпји је неппхпднп ппсебнп дпдатнп пбратити пажоу.
Када је реш п пријави сумое на кпрупцију и защтити лица кпја пријављују сумоу на кпрупцију, пва пбласт је регулисана Закпнпм п защтити узбуоиваша
(Сл. гласник РС, бр. 128/2014), кпји је усвпјен крајем 2014. гпдине и кпји је ппшеп да се примеоује 1. јуна 2015. гпдине. Према шл.16 Закпна, сваки
ппслпдавац (а тиме и сваки прган јавне власти) кпји има вище пд десет заппслених има пбавезу да ппщтим актпм уреди ппступак унутращоег
узбуоиваоа, кап и да свпј ппщти акт истакне на виднпм месту у институцији. Међутим, лпкалним планпм за бпрбу прптив кпрупције пптребнп је пјашати

механизам примене и праћеоа и Закпна и интернпг акта и тп пре свега крпз пбавещтаваое заппслених п правима и пбавезама кпје прпистишу из правнпг
пквира, крпз усппстављаое пбавезујућег механизма извещтаваоа п примени акта, кап и крпз адекватну пбуку лица кпја су надлежна за пријем пријава
сумое на кпрупцију. На тај нашин би свака ппјединашна ппщтина свпјим интерним антикпрупцијским планпм дпдатнп пјашала пву пбласт, пднпснп
исказала свпју ппсвећенпст адекватнпј и сущтинскпј примени ппстпјећих и пбавезујућих прпписа у пбласти защтите узбуоиваша.
Према шл. 71 Закпна п лпкалнпј сампуправи „пргани и службе јединице лпкалне сампуправе дужни су да свима пмпгуће ппднпщеое притужби на свпј
рад и на неправилан пднпс заппслених. На ппднете притужбе пргани и службе јединице лпкалне сампуправе дужни су да пдгпвпре у рпку пд 30 дана, акп
ппднпсилац притужбе захтева пдгпвпр. Пвим шланпм Закпна дат је правни пквир кпји пмпгућава кпригпваое рада пргана ппщтине у складу са ппднетим
притужбама странака у разлишитим пбластима, па и пним кпји се пднпсе на кпрупцију, сумоу на кпрупцију или неке друге врсте пднпса између пргана и
грађана шији су узрпк или исхпд кпрупција. Щтета пд пдсуства делптвпрних жалбених механизама је двпструка. Права кприсника услуга мпгу бити
ппвређена и злпупптребљена услед шиоенице да не ппстпји мпгућнпст да се жалбпм кпригује ппнащаое службеника. На институципналнпм нивпу,
ппщтина губи мпгућнпст да системски прати жалбе и да кпригује свпј рад у складу са реакцијама кпје дпбија пд грађана. Збпг тпга, увпђеое ефикасних
механизама за жалбене прпцедуре мпже бити једнп пд ппља делпваоа лпкалнпг антикпрупцијскпг плана. Псим ппстпјаоа ефикасних и ефективних
механизама за улагаое жалби, ппщтина би требалп да се бави и оихпвим спрпвпђеоем, пднпснп реагпваоем, кап и анализпм оихпвпг садржаја. За пвп
је пптребнп прпписати прпцедуру и пдредити пдгпвпрне, кап и пбјавити ту прпцедуру на нашин да пна буде дпступна најщирем кругу кприсника услуга.
.
Циљ 3.1. Ппстигнута пуна примена и праћеое прпписа у пбласти защтите узбуоиваша
Индикатпри циља

Базна вреднпст
индикатпра

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

Пбезбеђени адекватни механизми за примену и праћеое примене Закпна п защтити
узбуоиваша.

Дп мпмента
усвајаоа ЛАП-а
нема усвпјене
ниједене јавне
пплитике из пве
пбласти

1 јавна пплитика

Индикатпри
активнпсти

Одгпвпрни
субјекат

Р. бр. мере Назив мере

3.1.1

Усппставити
механизам за
праћеое примене
Закпна п защтити
узбуоиваша.

Индикатпр испуоенпсти
Активнпсти
(квалитета) мере
Усппстављена пбавеза
извещтаваоа п примени
интернпг акта кпји се
пднпси на ппступак
унутращоег узбуоиваоа
и ппступаоа пп
пријавама узбуоиваша;

Усвпјити Правилник кпјим се
регулище пбавеза
извещтаваоа и пбавеза
Усвпјен Правилник
пбјављиваоа
извещтаја/делпва извещтаја

Председник
СП

рпк

Пптребни
ресурси

Јун
2018.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

Наппмене

Усппстављена пбавеза
пбјављиваоа
извещтаја/делпва
извещтаја п примени
интернпг акта кпји се
пднпси на ппступак
унутращоег узбуоиваоа
и ппступаоа пп
пријавама узбуоиваша, у
складу са прпписима кпји
регулищу защтиту
ппдатака п лишнпсти.

3.1.2

Усппставити и
пјашати капацитете
лица задужених за
пријем и ппступаое
пп пријавама
узбуоиваша.

Усппстављаое и јашаое
капацитета лица
задужених за пријем и
ппступаое пп пријавама
узбуоиваша ппдразумева
најмаое следеће:
Прганизпваое и/или
упућиваое лица на
адекватне пбуке из пве
пбласти;
Прганизпваое пбука за
заппслене из пве
пбласти;
Прганизпваое
антикпрупцијскпг
саветпвалищта, крпз кпје
ће лица задужена за
пријем и ппступаое пп
пријавама узбуоиваша на
регуларнпј пснпви
пдгпварати на питаоа и
дилеме заппслених и
пружати савете из пве
пбласти.

Изврщити пбуку лица
задужених за пријем и
ппступаое пп пријавама
узбуоиваша

Изврщена пбука

Нашелник ПУ

Јул
2018.

100.000.00

Циљ 3.2. Усппстављена регистрација инфпрмација и кпригпваое прганизације у ппщтини у складу са пријавама и представкама кпје дпбија из сппљащоег
пкружеоа.
Индикатпри циља

Базна вреднпст
индикатпра

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

Усппстављен механизам ппднпщеоа и ппступаоа пп пријавама и представкама странака у
вези са радпм пргана ппщтине.

Дп мпмента
усвајаоа ЛАП-а
нема усвпјене
ниједене јавне
пплитике из пве
пбласти

1 јавна пплитика

Индикатпри
активнпсти

Одгпвпрни
субјекат

рпк

Нашелник
Ппщтинске
уптраве

За
спрпвпђеое
пве
Децембар активнпсти
2017.
нису
пптребни
дпдатни
ресурси

Р. бр. мере Назив мере

3.2.1

Пбезбедити
функципналнпст
механизма
ппднпщеоа и
ппступаоа пп
пријавама и
представкама
странака у вези са
радпм пргана
ппщтине.

Индикатпр испуоенпсти
Активнпсти
(квалитета) мере
Регулисана прпцедура за
жалбе на рад заппслених
у ппщтини;
Прпцедура за жалбе на
рад заппслених у
ппщтини пбјављена на
интернет презентацији
ппщтине и у Услужнп инфпрмативнпм центру,
на месту видљивпм
странкама;
Усппстављена пбавеза
израде перипдишне
анализе делптвпрнпсти
ппступаоа пргана
ппщтине пп ппднетим
представкама странака;
Перипдишне анализе
пбјављене на интернет
презентацији ппщтине;
Пбезбеђена пбука за
лица кпја су пдређена за
ппступаое пп
представкама странака.

Дпнети Правилник кпјим се
регулище пва пбласт
(пбјављиваое прпцедуре за
жалбе, израда перипдишне
анализе)

Усвпјен Правилник

Пптребни
ресурси

Наппмене

Област 4: Однпс између јединица лпкалне сампуправе и јавних служби, јавних предузећа и других прганизација кпје ЈЛС кпје ЈЛС пснива и
делпм или у пптпунпсти финансира и кпнтрплище
Опис пбласти: Јединице лпкалне сампуправе пснивају, финансирају и врще надзпр над радпм устанпва, служби, прганизација и јавних предузећа, кпјима
ппверавају врщеое надлежнпсти пд јавнпг и ппщтег интереса за лпкалнп станпвнищтвп. Брпј, врста и делпкруг рада пвих пргана се разликује пд једне дп
друге ппщтине, али је свима заједнишкп тп щтп се пдгпвпрнпст за оихпвп (не)функципнисаое налази на прганима ппщтине кпји их пснивају и
кпнтрплищу и кпји рад претхпднп наведених пргана треба да регулищу и са станпвищта антикпрупцијских механизама.
Пднпси између ппщтине и јавних предузећа, служби, прганизација и устанпва кпје пна пснива нису једнпзнашни и једнпставни. У ппјединим слушајевима,
пви субјекти ппстају нефпрмалнп вепма мпћни и недпвпљнп кпнтрплисани пд стране ппщтине. Пднпси су дпдатнп услпжоени шиоеницпм да се један
деп пвих пргана финансира из сппствених средстава, пружа услуге ппд кпмерцијалним услпвима, а не реткп представља и мпнппплисте у пружаоу
пдређених услуга, щтп дпдатнп јаша оихпву (не)фпрмалну мпћ и ппзицију. Даље, за ппједине пбласти пд ппщтег интереса ппстпји ппдељена надлежнпст
између лпкалних и републишких институција, у кпјпј један деп управљаоа и кпнтрпле врщи ЈЛС, а други деп републишки пргани. Вепма разлишити
капацитети ппщтине да се баве пренетим надлежнпстима у пвим пбластима шестп резултирају неуједнашенпм пракспм, лпщим управљаоем и пдсуствпм
кпнтрпле над пвим прганима јавне власти, щтп ствара ппвпљне пкплнпсти за кпрупцију, нарпшитп „пплитишку кпрупцију“. Збпг тпга, лпкални
антикпрупцијски планпви треба да садрже и мере за регулисаое пднпса између ппщтине и пних пргана за шије је функципнисаое пна пдгпвпрна.
Циљ 4.1. Отклпоени ризици пд кпрупције у ппстпјећем систему управљаоа јавним предузећима на лпкалнпм нивпу.
Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

Индикатпри циља

Базна вреднпст индикатпра

Усвпјене јавне пплитике на нивпу ппщтине кпје смаоују ппстпјећа дискреципна
пвлащћеоа, усппстављају критеријуме за дпнпщеое пдлука, јашају систем кпнтрпле и
ппвећавају транспареннтпст у управљаоу јавним предузећима на лпкалнпм нивпу.

У тренутку израде ЛАП-а није
усвпјена ниједна јавна пплитика 1 јавна пплитика
кпјпјм се регулище пва пбласт

Р. бр. мере Назив мере

4.1.1

Прпписати пбавезу
фпрмираоа листе
кандидата са
пбразлпжеоем
испуоенпсти услпва
за шланпве
Надзпрнпг пдбпра
(НП) јавнпг
предузећа.

Индикатпр испуоенпсти
Активнпсти
(квалитета) мере
Скупщтина ппщтине, пре
прпцеса именпваоа
председника и шланпва
Надзпрнпг пдбпра јавнпг
предузећа, фпрмира
Дпнети Пдлуку кпјпм се
ппсебну кпмисију/ телп
регулище пва пбласт
(пднпснп унапређује
оихпв рад тамп где таква
тела већ ппстпје) шији је
задатак да фпрмира
листу кандидата са

Индикатпри
активнпсти

Одгпвпрни
рпк
субјекат

Пдлука усвпјена пд Председстране СП
ник СП

Пптребни
ресурси

За
спрпвпђеое
пве
Децембар активнпсти
2017.
нису
пптребни
дпдатни
ресурси

Наппмене

пбразлпжеоем
испуоенпсти услпва, кпја
се пптпм дпставља
пленарнпј седници
Скупщтине ради
именпваоа председ-ника
и шланпва НП.

4.1.2

Предвидети пбавезу
уређеоа ппступка у
кпјем надлежни
прган ппщтине
разматра предлпге
НП, са рпкпвима за
ппступаое.

Усвпјен акт кпјим се
уређује ппступак
разматраоа предлпга
НП, са рпкпвима за
ппступаое.

4.1.3

Прпписати услпве и
критеријуме за
именпваое шланпва
Кпмисије за
спрпвпђеое
кпнкурса за избпр
директпра јавних
13
предузећа .

Усвпјен акт кпјим се
прпписују услпви и
критеријуми за
именпваое шланпва
Кпмисије за спрпвпђеое
кпнкурса за избпр
директпра јавних
предузећа

4.1.4

Усппставити
елементе
управљаоа сукпбпм
интереса шланпва
Кпмисије за
спрпвпђеое
кпнкурса за избпр
директпра јавних

Елементи управљаоа
сукпбпм интереса
ппдразумевају најмаое
следеће: пптписиваое
изјаве п неппстпјаоу
приватнпг интереса у
вези са ушесницима
кпнкурса, усппставаое

13

Акт из ташке 4.1.1.

За
спрпвпђеое
пве
Пдлука усвпјена пд Председни Децембар активнпсти
стране СП
к СП
2017.
нису
пптребни
дпдатни
ресурси

Акт из ташке 4.1.1.

За
спрпвпђеое
пве
Пдлука усвпјена пд Председни Децембар активнпсти
стране СП
к СП
2017.
нису
пптребни
дпдатни
ресурси

Акт из ташке 4.1.1.

За
спрпвпђеое
пве
Пдлука усвпјена пд Председни Децембар активнпсти
стране СП
к СП
2017.
нису
пптребни
дпдатни
ресурси

Закон о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 15/16) и Владина Уредба о мерилима за именовање директора јавног предузећа (“Службени гласник РС”, бр.
65/16) прописује мерила и критеријуме за именовање директора јавних предузећа. Највећу одговорност за спровођење конкурса за директора јавних предузећа има Комисија
за спровођење конкурса за избор директора, због чега се највећи антикорупцијски напори у овом процесу “пребацују” на њен састав и начин рада. Другим речима,
интегритет процеса избора директора зависи од комисије, чије формирање и рад, онако како је то предвидео Закон, садржи одређене ризике за настанак корупције – са друге
стране, Уредба о мерилима за именовање директора јавног предузећа се ни у једном делу не бави радом саме комисије, па је усвајање ЛАП-а добра прилика да се отклоне
коруптивни ризици у оснивању и раду Комисије које су други прописи пропустили да уреде.

предузећа.

4.1.5

4.1.6

института изузећа у
слушају ппстпјаоа
приватнпг интереса,
прпписиваоа
пдгпвпрнпсти за шлана
кпмисије за кпг се утврди
да је бип у сукпбу
интереса и института
ппнищтаваоа пдлука за
кпје се утврди да су
дпнете у пкплнпстима
ппстпјаоа сукпба
интереса.

Пбезбедити јавнпст
рада Кпмисије за
спрпвпђеое
кпнкурса за избпр
директпра јавних
предузећа.

На интернет
презентацији ппщтине
пбјавити сва дпкумента п
раду Кпмисије за
Акт из ташке 4.1.1.
спрпвпђеое кпнкурса за
избпр директпра
(записници, пдлуке...)

За
спрпвпђеое
пве
Пдлука усвпјена пд Председни Децембар активнпсти
стране СП
к СП
2017.
нису
пптребни
дпдатни
ресурси

Смаоити
дискреципна
пвлащћеоа
надлежнпг пргана
ппщтине у прпцесу
разрещеоа
директпра јавнпг
предузећа.

Усвпјен интерни акт
кпјим се:
Прпписују критеријуми
на пснпву кпјих се
утврђује да ли је
директпр ппступап
супрптнп пажои дпбрпг
привредника, да ли је
неструшнп и несавеснп
пбављап дужнпст,
пднпснп несавеснп се
ппнащап, кап и да ли је
дпщлп дп знатнпг
пдступаоа пд
пствариваоа пснпвнпг
циља ппслпваоа јавнпг
предузећа;

За
спрпвпђеое
пве
Пдлука усвпјена пд Председни Децембар активнпсти
стране СП
к СП
2017.
нису
пптребни
дпдатни
ресурси

Акт из ташке 4.1.1.

Пдређује щта су тп други
нашини кпјима је
директпр делпвап на
щтету јавнпг предузећа;
Пдређује слушајеве у
кпјима надлежни прган
мпже разрещити
директпра и пре истека
перипда на кпји је
именпван;
Прпписује рпк у кпме се
ппкреће ппступак
разрещеоа директпра у
слушајевима када пн
мпра пднпснп мпже бити
разрещен

4.1.7

Усвпјен интерни акт
Прпписати услпве и
кпјим се прпписују
критеријуме за
услпви и критеријуми за
именпваое врщипца
именпваое врщипца
дужнпсти директпра.
дужнпсти директпра.

Акт из ташке 4.1.1.

За
спрпвпђеое
пве
Пдлука усвпјена пд Председни Децембар активнпсти
стране СП
к СП
2017.
нису
пптребни
дпдатни
ресурси

4.1.8

Усвпјен интерни акт
кпјим се:
Прпписују ппступак и рпк
за разматраое, пднпснп
Прпписати ппступак даваое сагласнпсти на
и рпк за разматраое, прпграм ппслпваоа
пднпснп даваое
јавнпг предузећа;
Акт из ташке 4.1.1.
сагласнпсти на
Прпписује критеријум за
прпграм ппслпваоа дпнпщеое гпдищоег
јавнпг предузећа.
прпграма ппслпваоа за
перипд на кпји се пднпси
привременп
финансираое;
Увпде пгранишеоа за

За
спрпвпђеое
пве
Пдлука усвпјена пд Председни Децембар активнпсти
стране СП
к СП
2017.
нису
пптребни
дпдатни
ресурси

трпщкпве ппмпћи,
сппртских активнпсти,
прппаганде и
репрезентације;
Дефинищу стратещки
интереси и битне
прпмене пкплнпсти за
измену прпграма
ппслпваоа кпје су
карактеристишне за
ппщтину Власптинце;
Предвиђају санкцију
укпликп пргани ЈП не
дпставе прпграм
ппслпваоа скупщтини
ппщтине Власптинце у
закпнски прпписанпм
рпку.

4.1.9

Усвпјен интерни акт
кпјим се, у складу са
нпрмама финансијскпДпдатнп
материјалнпг ппслпваоа,
прецизирати
дефинище щта се
пвлащћеоа псниваша сматра ппремећајем у
да у слушају
ппслпваоу, шиме се
ппремећаја у
увпди извеснпст и у
ппслпваоу јавнпг
ппступаое јавних
предузећа надлежни предузећа (сазнаое п
прган ппщтине
тпме кпје врсте
Акт из ташке 4.1.1.
предузима мере
ппремећаја мпгу
кпјима ће се
прпизвести пдређене
пбезбедити услпви
ппследице, пднпснп
за несметанп
ппступаое псниваша
пбављаое
према оима) и лпкалне
делатнпсти пд
сампуправе (када се
ппщтег интереса.
реагује какп би
сепбезбедила защтита
јавнпг интереса);
Псим тпга, интерни акт

За
спрпвпђеое
пве
Пдлука усвпјена пд Председни Децембар активнпсти
стране СП
к СП
2017.
нису
пптребни
дпдатни
ресурси

треба да дефинище и
кпје су тп мере кпјима ће
надлежни прган ЈЛС
пбезбедити услпви за
несметанп пбављаое
делатнпсти пд ппщтег
интереса.

4.1.10

Усвпјен акт кпјим ће се:
Усппставити пбавеза
дефинисаоа
пправданпсти и
сврсисхпднпсти рещеоа
кпјим се пставља
мпгућнпст да јавнп
предузеће пснује
Прпписати услпве,
друщтвп капитала или да
критеријуме и
улпжи капитал у већ
ппступак за даваое
пснпванп друщтвп
сагласнпсти јавним
капитала;
предузећима за
Прпписати услпве и
псниваое друщтва
критеријуме за
капитала и улагаое
дпнпщеое пдлуке п
капитала у већ
псниваоу друщтва
Акт из ташке 4.1.1.
пснпвана друщтва,
капитала, пднпснп п
кап и механизам
улагаоу капитала;
пдгпвпрнпсти у
Уредити ппступак даваоа
слушајевима у кпјима
сагласнпсти псниваша на
рукпвпдипци јавних
псниваое друщтва
предузећа избегну
капитала;
примену прпписаних
Дефинисати пдгпвпрнпст
правила.
и санкције за
рукпвпдипце јавних
предузећа кпји избегну
примену прпписаних
правила п псниваоу
друщтва капитала,
пднпснп п улагаоу
капитала.

За
спрпвпђеое
пве
Пдлука усвпјена пд Председни Децембар активнпсти
стране СП
к СП
2017.
нису
пптребни
дпдатни
ресурси

Циљ 4.2. Обезбеђена нашела дпбрпг управљаоа у пднпсу између ппщтине и других пргана јавне власти (устанпва, служби, пргана и прганизација) кпје пснива
ппщтине
Базна вреднпст
индикатпра

Индикатпри циља

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

У тренутку израде ЛАП-а
Усвпјене јавне пплитике на нивпу ппщтине кпје пбезбеђују транспарентнпст и пдгпвпрнпст у раду, избпру
није усвпјена ниједна
рукпвпдилаца, праћеоу рада и ушинака и финансијску кпнтрплу свих јавних служби, јавних предузећа и других
5 јавних пплитика
јавна пплитика кпјпјм се
прганизација кпје ппщтине пснива.
регулище пва пбласт
Р. бр. мере Назив мере

Индикатпр испуоенпсти
Активнпсти
(квалитета) мере

Индикатпри
активнпсти

Одгпвпрни
субјекат

Пбјављен
регистар на
званишнпм сајту
ппщтине

За спрпвпђеое
пве активнпсти
Децембар
Нашелник ПУ
нису пптребни
2017.
дпдатни
ресурси

4.2.1

На интернет
презентацији ппщтине
пбјављен регистар свих
јавних служби, јавних
предузећа и других
Пбезбедити пптпуну
прганизација кпје
дпступнпст
ппщтина пснива и делпм
инфпрмација п свим
или у пптпунпсти
прганима јавне
финансира или
власти кпје ппщтина
кпнтрплище, а кпја
пснива и делпм или
садржи инфпрмације п
у пптпунпсти
псниваоу, финансираоу,
финансира или
утрпщку средстава,
кпнтрплище.
прганима управљаоа,
резултатима ппслпваоа и
ппслпвним планпвима;
Усппстављена пбавеза
редпвнпг ажурираоа
регистра.

Направити регистар јавних
служби, јавних предузећа и
других прганизације кпје
ппщтина финансира

4.2.2

Усппставити пбавезу
спрпвпђеоа јавнпг
кпнкурса за избпр
рукпвпдилаца свих
јавних служби,
јавних предузећа и
других прганизација
за кпје је надлежна

Усвпјити Правилник кпјим се
регулище ппступак јавнпг
Усвпјен
кпнкурса за извпр
Правилник
рукпвпдилаца

Усвпјен интерни акт
кпјим се регулище
ппступак јавнпг кпнкурса
за избпр рукпвпдилаца
свих јавних служби,
јавних предузећа и
других прганизација за
кпје је надлежна

Председник
СП

рпк

Март
2018.

Пптребни
ресурси

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

Наппмене

ппщтина.

ппщтина, са свим
елементима рада
кпмисије за спрпвпђеое
кпнкурса датим у
мерама 5, 6 и 7 у циљу
4.2.

4.2.3

Усппставити пбавезу
да се сви кпнкурси за
избпр пргана
управљаоа и
шланпва надзпрних
тела кпд кпјих
ппщтина п тпме
пдлушује спрпвпде уз
примену јасних и
прецизних услпва и
критеријума.

4.2.4

Усвпјена јединствена и
пбавезујућа метпдплпгија
извещтаваоа п раду за
сва јавна предузећа,
Усппставити
устанпве, пргане и
механизме
прганизације кпје пснива
пдгпвпрнпсти
ппщтина;
рукпвпдилаца и
Усппстављена пракса
шланпва
редпвнпг јавнпг
управљашких и
представљаоа и
надзпрних тела свих расправљаоа п
јавних служби,
резултатима рада и
јавних предузећа и
ушинцима јавних
других прганизација предузећа, устанпва,
кпје пснива ппщтина. пргана и прганизација
кпје пснива ппщтина;
Усппстављена пракса
пбјављиваоа закљушака
са јавних расправа.

4.2.5

Усппставити
механизам за

Усвпјен интерни акт
кпјим се дефинищу јасни
Усвпјити Правилник из ташке
и прецизни услпви
4.2.2. кпји ће регулисати и
критеријуми и прпцедура
пву пбласт
за избпр.

Дпнети јединствену
метпдплпгију извещтаваоа и
представљаоу резултата
рада

Усвпјен интерни акт
Дпнети јединствену
кпјим се дефинищу: јасни метпдплпгију кпја се пднпси

Март
2018.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

Закљушак
Ппщтинскпг већа Ппщтинскп
п усвајаоу
веће
Метпдплпгије

Март
2018.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

Закљушак
Ппщтинскп
Ппщтинскпг већа веће

Март
2018.

За спрпвпђеое
пве активнпсти

Усвпјен
Правилник

Председник
СП

сврсисхпднп
управљаое
финансијама јавних
предузећа, устанпва,
пргана и
прганизација кпје
пснива ппщтина.

4.2.6

4.2.7

и прецизни критеријуми на пву тематику
за расппделу јавних
финансија, пбавезни
елементи финансијских
планпва, прпцедура
кпнтрпле сврсисхпднпсти
и закпнитпсти трпщеоа
средстава.

п усвајаоу
Метпдплпгије

нису пптребни
дпдатни
ресурси

Увести пбавезу
пбјављиваоа
дпкумената кпји се
пднпсе на
управљаое
финансијама свих
јавних служби,
јавних предузећа и
других прганизација
кпје пснива ппщтина.

Усвпјен интерни акт
кпјим се регулище
пбјављиваое свих
дпкумената кпји се
пднпсе на управљаое
финансијама јавних
предузећа, устанпва,
пргана и прганизација
кпје пснива ппщтина;

Правилник п финансијскпј
кпнтрпли и управљаоу

Усппставити
механизам
грађанске кпнтрпле
над управљаоем
финансијама пргана
јавне власти кпје
пснива ппщтина.

Устанпвљена пракса
израде и пбјављиваоа
„грађанскпг бучета“,
пднпснп дпкумента кпји
на разумљив нашин
пбјащоава планираое,
изврщеое и кпнтрплу
над изврщеоем бучета
свих јавних служби,
јавних предузећа и
других прганизација кпје
пснива ппщтина.

Дпнети Закљушак Ппщтинскпг
већа кпјим се пбавезују
Председник
Закљушак
надлежне службе да ураде и
Ппщтинскпг
Ппщтинскпг већа
пбјаве „грађански бучет“
већа
сваке гпдине

Усвпјен
Правилник

Председник
СП

Јул 2017.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

За спрпвпђеое
пве активнпсти
Септемба
нису пптребни
р 2017.
дпдатни
ресурси

Област 5: Јавнп-приватна партнерства и кпнцесије
Опис пбласти: Јавнп-приватнп партнерствп (ЈПП) представља дугпрпшну сарадоу између јавнпг и приватнпг сектпра, пднпснп партнера из јавнпг и
приватнпг сектпра, ради пбезбеђеоа финансираоа, изградое, рекпнструкције, управљаоа или пдржаваоа инфраструктурних и других пбјеката пд
јавнпг знашаја и пружаоа услуга пд јавнпг знашаја. Јавнп-приватна партнерства се углавнпм усппстављају у реализацији прпјеката или ради пружаоа
услуга кпје традиципналнп пбезбеђује јавни сектпр, али кпји из разлишитих разлпга, пптреба и пправданпсти у реализацију тих прпјеката укљушују
приватни сектпр, уз адекватну ппделу улагаоа, ризика, пдгпвпрнпсти и дпбити међу партнерима. Кпнцесија, пак, представља врсту ЈПП, пднпснп врсту
угпвпрне сарадое између јавнпг и приватнпг партнера, кпјпм је уређенп кпмерцијалнп кприщћеое прирпднпг бпгатства, пднпснп дпбра у ппщтпј
упптреби кпја су у јавнпј свпјини или пбављаое делатнпсти пд ппщтег интереса. Кпнцесијпм надлежнп јавнп телп уступа дпмаћем или странпм субјекту
прирпдна бпгатства или дпбра у јавнпј свпјини на пдређенп време, ппд ппсебнп прпписаним услпвима, уз плаћаое кпнцесипне накнаде, при шему
приватни партнер сам снпси ризик везан за кпмерцијалнп кприщћеое предмета кпнцесије. Услед слишнпсти између карактера пва два кпнцепта, кап и
слишнпсти са станпвищта ризика пд кпрупције, ЈПП и кпнцесије се упбишајенп третирају истпврснп, щтп ће и у пвпм дпкументу бити слушај.
Имајући у виду ризике да сарадоа представника јавнпг и приватнпг сектпра буду несврсисхпдни и да имају за циљ пствариваое ппјединашних или
приватних интереса на щтету јавнпг интереса, нужнп је ппсветити ппсебну пажоу ризицима кпрупције у пвпј пбласти. Знашај пвпг питаоа преппзнат је и
приликпм дпнпщеоа Наципналне стратегије за бпрбу прптив кпрупције у Републици Србији за перипд пд 2013. дп 2018. гпдине и Акципнпг плана за
оенп спрпвпђеое.
Актуелни Закпн п јавнп-приватнпм партнерству и кпнцесијама (“Службени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16) усвпјен је 2011. гпдине. Оиме се уређују
услпви и нашин израде, предлагаоа и пдпбраваоа прпјеката ЈПП; пдређују субјекти надлежни, пднпснп пвлащћени за предлагаое и реализацију пвих
прпјеката; права и пбавезе јавних и приватних партнера; пблик и садржина угпвпра п ЈПП са или без елемената кпнцесије и правна защтита у
ппступцима дпделе јавних угпвпра; услпви и нашин даваоа кпнцесије, предмет кпнцесије, субјекти надлежни, пднпснп пвлащћени за ппступак даваоа
кпнцесије, престанак кпнцесије; защтита права ушесника у ппступцима дпделе јавних угпвпра; псниваое, пплпжај и надлежнпст Кпмисије за ЈПП, кап и
друга питаоа пд знашаја за пвп партнерствп, са или без елемената кпнцесије, пднпснп за кпнцесију.
Имајући у виду шиоеницу да ЈЛС кап јавна тела мпгу бити партнери у ЈПП, кап и да се највећи брпј дп сада ппднетих предлпга или пстварених ЈПП
спрпвпди на лпкалнпм нивпу, неппхпднп је усппставити адекватне интерне и институципналне механизме кпјима би се на лпкалнпм нивпу птклпнили
ризици у примени нпрмативнпг пквира у пвпј пбласти. Закпн и ппдзакпнска акта предвиђају разлишите системе кпнтрпле, кап и знашајну улпгу Кпмисије
за ЈПП – без пбзира на тп, сваки јавни партнер, пднпснп ЈЛС у пвпм слушају, има знашајна пвлащћеоа у иницираоу, прпцени и пдпбраваоу прпјеката, кап
и у прпцесу кпнтрпле угпвпра за ЈПП, па је крпз ЛАП пптребнп увести пдређене мере за птклаоаое ризика у пвпј пбласти.
Ова пбласт се не разрађује у ЛАП-у ппштп је иста уређена Закпнпм п јавнп-приватнпм партнерству и кпнцесијама (“Службени гласник РС”, бр.
88/11, 15/16 и 104/16)

Област 6: Управљаое јавнпм свпјинпм ЈЛС
Опис пбласти: Према Закпну п јавнпј свпјини (“Службени гласник РС”, бр. 72/11 и 88/13), ЈЛС је један пд титулара јавне свпјине у Републици Србији. Пвпм
нивпу власти је дата мпгућнпст стицаоа, кприщћеоа, управљаоа, пренпса и надзпра над јавнпм свпјинпм, щтп представља слпжену и пдгпвпрну
надлежнпст, шије врщеое садржи разлишите ризике пд кпрупције. Укпликп прпцес управљаоа јавнпм свпјинпм није дпбрп регулисан, тп мпже ствприти
услпве да се јавна свпјина кпристи за пствариваое приватних интереса пних кпји опм управљају, директнп или индиректнп. Ризик за пвакве дпгађаје је
утпликп већи укпликп свпјински пднпси између разлишитих нивпа власти јпщ увек нису у пптпунпсти регулисани, јер је ппменутим закпнпм ЈЛС релативнп
тек пд скпрп, пд 2011. гпдине, пмпгућенп распплагаое сппственпм импвинпм.
Сущтину ефикасне регулације управљаоа јавнпм свпјинпм шине два сегмента: први се пднпси на неппстпјаое аката кпји регулищу прпцес утврђиваоа
јавне свпјине, усклађиваоа фактишкпг са коигпвпдственим стаоем свпјине, кап и аката кпјима се врще прпцеси стицаоа, птуђиваоа, распплагаоа и
кпнтрпле над јавнпм свпјинпм кпја је дата на распплагаое другим лицима. Иакп ппменути закпн дп пдређенпг нивпа регулище пве пбавезе, оиме је
знашајан деп регулације прпцеса пстављен у надлежнпст ЈЛС. Птуда се пправданп ппставља питаое да ли су све ЈЛС регулисале пве прпцесе и да ли су их
регулисале адекватнп и квалитетнп.
Други сегмент у пбласти управљаоа јавнпм свпјинпм пднпси се на транспарентнпст оенпг распплагаоа. Усппстављаое лпкалних регистара јавне свпјине
представља један кпрак у пвпј пбласти, дпк је пмпгућаваое увида јавнпсти у регистре ппдједнакп важан прпцес. Регистар неппкретнпсти у јавнпј свпјини
усппстављен је крпз апликативни спфтвер Републишке дирекције за импвину, а у кпји су и ЈЛС дужне да унпсе ппдатке п неппкретнпстима кап титулари
неппкретнпсти у јавнпј свпјини. Закпнпм, међутим, није прпписанп да је пвај централни регистар јаван. С друге стране, ЈЛС мпгу имати свпј регистар
ппред пвпг прпписанпг ЗЈС. Управп тп щтп Закпн не спрешава ЈЛС да фпрмирају свпје регистре (а већина их и инаше има, пднпснп фпрмира их за свпје
пптребе), мпгуће је и пптребнп пјашати транспарентнпст управљаоа јавнпм свпјинпм на лпкалнпм нивпу, јер не ппстпји ниједан пправдан разлпг да
инфпрмације п јавнпј свпјини не буду јавне, уз сва ппстпјећа пгранишеоа кпја су већ прпписана нпрмативпм кпја регулище ппступаое са лишним
ппдацима. ЈЛС мпгу предвидети пбјављиваое регистара јавне свпјине, регистара јавне свпјине дате на распплагаое другим лицима, регистара
кприсника импвине дате у закуп/кприщћеое, регистара пних кпјима је збпг злпупптреба пдузетп правп закупа/кприщћеоа и такп даље. Пптребнп је
предвидети нашине креираоа и садржај пвих база ппдатака, прпцедуру и пдгпвпрнпст оихпвпг ажурираоа и защтите ппдатака у оима, а пптпм и јавнп
пбјављиваое на адекватне нашине, услпве и прпцедуру даваоа јавне свпјине ЈЛС на кприщћеое другим лицима, кап и кпнтрплу прпцеса кпја мпра бити
пптпуна и мпра пбухватити кпнтрплу нашина управљаоа и кпнтрплу (не)наплаћених пптраживаоа у смислу дугпваоа за закуп.
Према Закпну п лпкалнпј сампуправи, ЈЛС имају надлежнпст да пснивају и управљају сппственим рпбним резервама. Рпба набављена за пптребе рпбних
резерви представља врсту јавне свпјине, шија се набавка, складищтеое и упптреба мпра прецизнп регулисати, какп би се избегле злпупптребе у пвпј
пбласти. Закпн п рпбним резервама регулище самп републишке рпбне резерве и навпди да „аутпнпмна ппкрајина и јединица лпкалне сампуправе мпгу,
зависнп пд свпјих пптреба и мпгућнпсти, пбразпвати рпбне резерве, у складу са пвим закпнпм“ (шл. 3, став 3.), без детаљније регулације. У пним ЈЛС кпје
су пснпвале свпје рпбне резерве пптребнп је прпписати мере кпјим ће се пва пбласт детаљнп регулисати. Пптребнп је дпнети неппхпдан правни пквир
или унапредити ппстпјећи, на нашин да се уреде следеће пбласти: прпцедура набавке рпба, прпцедура складищтеоа (нарпшитп у слушају када се
складищтеое ппверава приватним лицима, услед недпстатка капацитета и прпстпра кпје ппседује лпкална сампуправа), прпцедура, услпви и
критеријуми расппделе рпбе из рпбних резерви, кап и систем кпнтрпле.

Циљ 6.1. Усппстављени механизми за управљаое импвинпм у свпјини ЈЛС
Индикатпри циља

Базна вреднпст индикатпра

У тренутку израде ЛАПУсвпјене јавне пплитике на нивпу ппщтине кпје пбезбеђују пдгпвпрнп управљаое јавнпм свпјинпм усвпјене су две јавне
ппщтине
пплитике кпјпјм се
регулище пва пбласт
Р. бр. мере Назив мере

Индикатпр испуоенпсти
Активнпсти
(квалитета) мере
Ппщти акти треба да
садрже:
Пбавезу и нашин
пбјављиваоа јавних
ппзива за стицаое и
распплагаое импвинпм у
јавнпј свпјини;
Прпписиваое услпва,
критеријума и прпцедуре
Пдлуке кпја уређује пву пбласт
за птуђеое или даваое
(грађевинскп земљищте, ппслпвни
јавне свпјине на
прпстпр)
кприщћеое другим
лицима;
Прпписиваое механизма
кпнтрпле стаоа јавне
свпјине;
Прпписиваое
пдгпвпрнпсти и санкција
за крщеое пдредаба из
ппщтег акта.

6.1.1

Ппщтим актима
регулисати
прпцедуре стицаоа
и распплагаоа
импвинпм у свпјини
ппщтине.

6.1.2

Псим регистра јавне
свпјине, пптребнп је
Усппставити регистар
пдредити телп/службу
јавне свпјине
или лице кпје је
ппщтине
пдгпвпрнп за впђеое
регистра јавне свпјине,

Усппставити регистар јавне свпјине
ппщтине Власптинце

Индикатпри
активнпсти

Усвпјене
пдлуке

регистар

Одгпвпрни
субјекат

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

1 јавна пплитика, регистар

Пптребни
ресурси

Наппмене

Председник
СП

За
спрпвпђео
е пве
активнпсти
нису
пптребни
дпдатни
ресурси

Пдлука је
усвпјена пд
стране СП и
већ је у
примени

Нашелник ПУ

За
спрпвпђео
е пве
активнпсти
нису
пптребни

рпк

Јун
2018.

прпцедуру впђеоа
регистра, кап и пбавезу
оегпвпг редпвнпг
ажурираоа.

6.1.3

6.1.4

Пбезбедити јавнпст
регистра јавне
свпјине ппщтине.

Пбјављен регистар јавне
свпјине ппщтине на
интернет презентацији;
Регистар треба да садржи
и инфпрмације п јавнпј
свпјини датпј на
распплагаое другим
лицима, кприсницима
Пбјавити регистар из ташке 6.1.2.
импвине дате у
закуп/кприщћеое,
ппдатке п субјектима
кпјима је збпг
злпупптреба пдузетп
правп закупа/кприщћеоа
и такп даље.

Усппставити правни
пквир (пднпснп
унапредити
ппстпјећи тамп где
пн већ ппстпји) кпји
се пднпси на
управљаое рпбним
резервама.

Правни пквир за
управљаое рпбним
резервама треба да
садржи следеће
елементе:
Прпцедуру набавке рпба,
прпцедуру складищтеоа
(нарпшитп у слушају када
се складищтеое
Пдлука п рпбним резервама,
ппверава приватним
усвпјена и примеоује се
лицима, услед
недпстатка капацитета и
прпстпра кпје ппседује
ппщтине);
Прпцедуру, услпве и
критеријуме расппделе
рпбе из рпбних резерви;
Систем кпнтрпле рпбних
резерви.

дпдатни
ресурси

Регистар
пбјављен на
званишнпм
сајту
ппщтине
Власптинце

Усвпјене
пдлуке

Нашелник ПУ

Председник
СП

Јун
2018.

За
спрпвпђео
е пве
активнпсти
нису
пптребни
дпдатни
ресурси

За
спрпвпђео
е пве
активнпсти
нису
пптребни
дпдатни
ресурси

Пдлука је
усвпјена пд
стране СП и
већ је у
примени

Област 7: Управљаое дпнацијама кпје прима ппщтина Власптинце
Опис пбласти: Закпнпм п дпнацијама и хуманитарнпј ппмпћи (“Службени лист СРЈ”, бр. 53/01, 61/01 - испр. и 36/02 и “Службени гласник РС”, бр. 101/05 др. закпн) прпписанп је да пргани јавне власти – државни пргани, јединице лпкалне сампуправе, јавна предузећа и јавне устанпве мпгу примати
дпнацијe у рпби (псим дувана и дуванских прерађевина, алкпхплних пића и путнишких аутпмпбила), услугама, нпвцу, хартијама пд вреднпсти,
импвинским и другим правима. Међутим, Закпнпм није уређен низ питаоа са станпвищта спрешаваоа кпрупције кап щтп су: прецизираое да се ппд
дпнацијпм ппдразумевају и ппклпни дати прганима јавне власти; прпписиваоа услпва за даваое дпнација пргану јавне власти какп би се избегап сукпб
интереса, тј. утицај на закпнитпст, непристраснпст и пбјективнпст рада пргана; утврђиваое кпнтрплних механизама за испитиваое пправданпсти и
исплативпсти дпнација прганима јавне власти, праћеое наменскпг кприщћеоа средстава дпнација у свакпм кпнкретнпм слушају, кап и пбезбеђиваое
транспарентнпсти пријема дпнација крпз фпрмираое јединственпг јавнпг регистра кпји би садржап ппдатке п свим дпнацијама пргану јавне власти и
оихпвпм кприщћеоу. Неадекватна регулација пве пбласти пмпгућава да физишка и правна лица дају дпнације прганима јавне власти кпји би требалп да
кпнтрплищу оихпв рад или пред кпјима пни пстварују права и регулищу пбавезе. Давапци дпнација на тај нашин себи мпгу пбезбедити ппвлащћен
пплпжај, дпдатне ппвластице или избегаваое санкције у слушају да предвиђена кпнтрпла ЈЛС утврди да је билп неправилнпсти у оихпвпм раду. Пва
врста утицаја не мпра прпизвпдити кпрупцију у ужем смислу реши (јер мпже, али и не мпра бити пствариваоа приватне кпристи представника пргана
јавне власти кпји кап правнп лице прима дпнацију), али мпже пзбиљнп нарущити интегритет пргана јавне власти, ппвереое јавнпсти у оегпв рад и
закпнитп, непристраснп и прпфесипналнп ппступаое пргана у пднпсу према давапцима дпнација.
Агенција за бпрбу прптив кпрупције упутила је у јуну 2016. гпдине Иницијативу за дппуне Закпна п дпнацијама и хуманитарнпј ппмпћи, кпје би требалп
да птклпне упшене ризике. Међутим, с пбзирпм да није ппзнатп да ли ће и када дппуне пвпг Закпна бити усвпјене, пднпснп када ће пне ппшети да се
примеоују, ЈЛС мпгу свпјим интерним актима да предвиде птклаоаое ппјединих ризика у пвпј пбласти и да на тај нашин пјашају свпју птппрнпст на
пптенцијалне кпруптивне утицаје крпз даваое, пднпснп крпз пријем дпнација. У тпм смислу реши, мпгуће је интерним актима предвидети усппстављаое
кпнтрплних механизима за испитиваое пправданпсти и исплативпсти дпнација ЈЛС, кап и механизама за праћеое наменскпг кприщћеоа средстава
дпнација. Циљ пве кпнтрпле би требалп, псим псталпг, да буде испитиваое да ли у свакпм кпнкретнпм слушају дпнација ЈЛС нпси са спбпм неке
прикривене трпщкпве14, кпји превазилазе вреднпст саме дпнације, кап и да ли се средства из дпнација наменски кпристе. Даље, неппхпднп је
предвидети да је ЈЛС кап прималац дпнације дужан да накпн реализације, у пдређенпм рпку, сашини и на свпјпј интернет презентацији пбјави извещтај п
реализацији дпнације. На крају, пптребнп је предвидети фпрмираое јединственпг јавнпг регистра, кап електрпнске базе, кпји би садржап ппдатке п свим
дпнацијама ЈЛС и оихпвпм кприщћеоу, шиме би се знашајнп унапредила транспарентнпст пвпг прпцеса, кпја је дп сада била на вепма нискпм нивпу.

14

Давање донације са “прикривеним трошковима” подразумева ситуацију у којој давалац поклања опрему или средства за рад чије даље коришћење подразумева
набавку специфичног репро или потрошног материјала који може да обезбеди само давалац донације. На пример, давалац донације поклања штампаче чија је вредност
знатно мања од цене тонера које ти штампачи користе, а које може да обезбеди само давалац донације. На тај начин, давалац донације себи обезбеђује повлашћени и
неконкурентан положај на тржишту, а ЈЛС плаћа знатно веће цене коришћења донације коју је примила него што би иначе плаћала да ту донацију није примила, односно да
је на други начин обезбедила штампаче.

Циљ 7.1 Отклпоене пкплнпсти и мпгућнпст утицаја на рад пргана ЈЛС крпз даваое дпнација
Индикатпри циља

Базна вреднпст индикатпра

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

Усвпјене јавне пплитике на нивпу ппщтине кпјима се увпде механизми за птклаоаое
пкплнпсти и мпгућнпсти утицаја на рад пргана ппщтине крпз даваое дпнација

У тренутку израде ЛАП-а није усвпјена ниједна
јавна пплитика кпјпјм се регулище пва пбласт

1 јавна пплитика Правилник

Активнпсти

Индикатпри
активнпсти

Одгпвпрни
субјекат

Пптребни
ресурси

Наппмене

1. Израда нацрта
ппщтег акта
2. Утврђиваое
предлпга ппщтег
акта
3. Дпнпщеое ппщтег
акта

1. Израђен
нацрт ппщтег
акта
2.Утврђен
предлпг ппщтег
акта
3.Дпнет ппщти
акт

1. Опщтинска
управа
2. Опщтинскп
1. 30.11.2017.г
Веће
2.15.12.2017.г
3.31.12.2017.г
3. Скупщтина
ппщтине

За
спрпвпђеое
пве
активнпсти
нису
пптребни
дпдатни
ресурси

Мера је у
пптпунпсти
преузета из
мпдела ЛАПа

1.Израда нацрта
ппщтег акта
2. Утврђиваое предлпга
ппщтег акта
3.Дпнпщеое ппщтег
акта

1. Израђен нацрт
ппщтег акта
2.Утврђен
предлпг ппщтег
акта
3.Дпнет ппщти
акт

За спрпвпђеое
пве
активнпсти
нису
пптребни
дпдатни
ресурси

Мера је у
пптпунпсти
преузета из
мпдела ЛАП-а

Р. бр. мере Назив мере

Индикатпр испуоенпсти
(квалитета) мере

7.1.1

Усвпјен интерни акт кпји
садржи пбавезу да се пре
пријема дпнације изради
анализа пправданпсти
дпнација кпје прима ЈЛС
Прпписати пбавезу
(утврђиваое да ли ЈЛС у
претхпднпг утврђи- датпм тренутку има
ваоа пправданпсти и пптребу за кпнкретнпм
исплативпсти дпна- дпнацијпм, без пбзира на
ција кпје прима
оен карактер);
ппщтина.
Псим пправданпсти
дпнације, анализа треба да
утврди и исплативпст
дпнације, пднпснп да ли у
дпнацији ппстпје
прикривени трпщкпви

7.1.2

Усвпјен интерни акт кпји
садржи пбавезу да се пре
пријема дпнације утврди
да ли се давалац дпнације
(без пбзира да ли је правнп
или физишкп лице) налази у
специфишнпм пднпсу и
пплпжају у пднпсу на
ппщтину у смислу да:
- ппщтина врщи кпнтрплу
и надзпр над радпм
дпнатпра;
- Дпнатпр пред
службама и прганима

Прпписати пбавезу
претхпднпг
утврђиваоа да ли
ппстпји
пптенцијални,
перципирани или
стварни сукпб
интереса приликпм
пријема дпнације.

1. Опщтинска
управа
2.Опщтинскп
Веће
3.Скупщтина
ппщтине

рпк

1. 30.11.2017.г
2.15.12.2017.г
3.31.12.2017.г

ппщтине пстварује
предвиђена права и
испуоава прпписане
пбавезе;
- Дпнатпр представља
ппвезанп лице са
неким јавним
функципнерпм
ппщтине.
Интерни акт треба да
предвиди пбавезу
пдбијаоа дпнације
укпликп се утврди да
ппстпје елементи сукпба
интереса у пднпсу између
давапца дпнације и
ппщтине.

7.1.3

Прпписати пбавезу
праћеоа наменскпг
кприщћеоа
средстава из
дпнација.

7.1.3

Прпписати пбавезу
праћеоа наменскпг
кприщћеоа
средстава из
дпнација.

7.1.3

Прпписати пбавезу
праћеоа наменскпг
кприщћеоа
средстава из
дпнација.

Усвпјен интерни акт кпји
садржи пбавезу праћеоа
наменскпг кприщћеоа
средстава из дпнација.

1.Израда нацрта
ппщтег акта
2.Утврђиваое
предлпга ппщтег
акта
3.Дпнпщеое ппщтег
акта

1. Израђен
нацрт ппщтег
акта
2.Утврђен
предлпг ппщтег
акта
3.Дпнет

За
спрпвпђеое
1. Опщтинска
пве
управа
1. 30.11.2017.г
активнпсти
2.Опщтинскп 2.15.12.2017.г
нису
Веће
пптребни
дпдатни

Мера је у
пптпунпсти
преузета из
мпдела ЛАПа

Усвпјен интерни акт кпји
садржи пбавезу праћеоа
наменскпг кприщћеоа
средстава из дпнација.

1.Израда нацрта
ппщтег акта
2.Утврђиваое
предлпга ппщтег
акта
3.Дпнпщеое ппщтег
акта

1. Израђен
нацрт ппщтег
акта
2.Утврђен
предлпг ппщтег
акта
3.Дпнет

За
спрпвпђеое
1. Опщтинска
пве
управа
1. 30.11.2017.г
активнпсти
2.Опщтинскп 2.15.12.2017.г
нису
Веће
пптребни
дпдатни

Мера је у
пптпунпсти
преузета из
мпдела ЛАПа

Усвпјен интерни акт кпји
садржи пбавезу праћеоа
наменскпг кприщћеоа
средстава из дпнација.

1.Израда нацрта
ппщтег акта
2.Утврђиваое
предлпга ппщтег
акта
3.Дпнпщеое ппщтег
акта

1. Израђен
нацрт ппщтег
акта
2.Утврђен
предлпг ппщтег
акта
3.Дпнет

За
спрпвпђеое
1. Опщтинска
пве
управа
1. 30.11.2017.г
активнпсти
2.Опщтинскп 2.15.12.2017.г
нису
Веће
пптребни
дпдатни

Мера је у
пптпунпсти
преузета из
мпдела ЛАПа

Област 8: Регулација административних прпцедура и унапређеое кпнтрпле прпцедура за пствариваое права и регулисаое пбавеза кприсника
услуга ппщтине
Опис пбласти: На нивпу ЈЛС спрпвпди се велики брпј ппступака у кпјима грађани пстварују свпја права пред службама лпкалне управе у кпјима ппстпји
„двпстрана кпмуникација“ на релацији ппднпсилац захтева – службеник. Реш је п ппступцима у кпјима се пдлушује п правима и пбавезама грађана и у
кпјима странка ппднпси захтев са пдређенпм дпкументацијпм, а на пснпву кпје службеник дпнпси пдређени акт. Пптенцијални прпблеми и кпруптивни
ризици кпд пвакве врсте прпцедура мпгу се прпнаћи на вище нивпа. Најпре, ппједине прпцедуре, рпкпви, критеријуми и услпви ппступака кпји се впде
пред прганима ЈЛС нису дпвпљнп прецизни, щтп пставља дискреципна пвлащћеоа службеницима да рещавају п предметима у разлишитим рпкпвима, уз
тражеое разлишитих и неуједнашених врста дпказа и дпкументације, па и са разлишитим исхпдима, уз плаћаое разлишитих надпкнада или такси. Тп
птвара прпстпр за кпрупцију у смислу да се у пвакп нерегулисаним прпцедурама пстварује пптенцијални и стварни утицај странака на службенике да
убрзају/усппре прпцедуре или пдлуше са/без пптребних услпва. Први прпблем са пвпм врстпм прпцедура је и у тпме щтп не ппстпји прецизна и
свепбухватна листа п кпјим прпцедурама на нивпу јединица лпкалне сампуправе је, заправп, реш. Збпг тпга, задатак сваке ЈЛС треба да буде израда
упутства/плана ппписа пвих прпцедура у ппјединашним ЈЛС, пптпм оихпв пппис и пбјављиваое да би се, накпн тпга, за ппједине пд тих прпцедура
пдлушиваое (тамп где је тп, наравнп, мпгуће и щтп је у надлежнпсти ЈЛС) спрпвела мера птклаоаоа ризика пд кпрупције у смислу смаоеоа дискреције
службеника, пднпснп прецизираоа ппстпјећих или усппстављаоа дпдатних критеријума за пдлушиваое, прецизираоа рпкпва, израде дпдатних
упутстава и пбразаца и слишнп
Други прпблем кпји се јавља у пвпм кпнтексту је пдсуствп кпнтрпле у пвим ппступцима, кпја би дпщла или пд стране трећих, заинтереспваних лица (кпјих
шестп нема у пваквпј врсти „једнпстранашких ппступака“, јер не ппстпје друге заинтереспване стране кпје би биле уппзнате са предметпм) или интернп,
пд рукпвпдилаца или неке друге инстанце (јер се углавнпм сматра да за тим или нема пптребе или нема дпвпљнпг капацитета). У таквпј ситуацији се
мпже десити да странка не ппднесе пптребну дпкументацију, а да се пдлуши ппзитивнп и у оену кприст, јер све пстаје између ое и службеника, кпји на
пвакву врсту ппступаоа мпже бити ппдстакнут разлишитим кпруптивним механизмима. Пваква врста ризика се мпже птклпнити увпђеоем система
унакрсне, перипдишне и редпвне кпнтрпле предмета, какп пд стране рукпвпдилаца, такп и системпм међуспбне прпвере пбраде пве врсте предмета
међу службеницима кпји пвакве предмете пбрађују. Вепма је важнп да пва врста кпнтрплнпг механизма буде дефинисана кап писана прпцедура, какп би
се избеглп да се тај механизам злпупптреби и претвпри у притисак на рад службеника.

Циљ 8.1. Ппвећана транспарентнпст административних прпцедура за пствариваое права и регулисаое пбавеза кприсника услуга ЈЛС
Индикатпри циља

Базна вреднпст
индикатпра

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

Усппстављен јавнп дпступан регистар свих административних прпцедура за
пствариваое права и пбавеза кприсника услуга ппщтине

Дп дпинпщеоа ЛАП-а
усвпјена је једна јавна
пплитика

Ппстпјећу јавну пплитику - регистар унапредити
нпвим елементима и врщити редпвнп ажурираое
регистра

Р. бр. мере Назив мере

Индикатпр испуоенпсти
Активнпсти
(квалитета) мере

Индикатпри
активнпсти

Одгпвпрни
рпк
субјекат

Пптребни
ресурси

Наппмене

8.1.1

Сашиоен и на интернет
презентацији ппщтине
пбјављен регистар свих
административних
прпцедура за
пствариваое права и
пбавеза кприсника услуга
Пбезбедити пптпуну ппщтине (из извпрних и
дпступнпст
ппверених надлежнпсти);
инфпрмација п свим Регистар садржи ппис,
административним правни пснпв, фазе и
прпцедурама за
рпкпве за пдлушиваое,
пствариваое права и кап и пбрасце захтева
регулисаое пбавеза кпјима се кприсник
кприсника услуга
услуге пбраћа
ппщтине
пргану/служби ппщтине,
са ппписпм пптребне
пратеће дпкументације;
Пдређена служба/лице
надлежнп за впђеое
регистра;
Усппстављена пбавеза
редпвнпг ажурираоа
регистра.

Ажурираое листе
административних
прпцедура и пбједиоаваое у
регистар и пдређиваое лица
за впђеое и ажурираое
регистра

Регистар
пбјављен на
сајту ппщтине Нашелник
ДецеРещеое п
Ппщтинске мбар
пдређиваоу управе
2017.
пдгпвпрнпг
лица

За
спрпвпђеое
пве
активнпсти
нису
пптребни
дпдатни
ресурси

Циљ 8.2. Отклпоени ризици пд кпрупције у административним прпцедурама шије је регулисаое у надлежнпсти ЈЛС
Ова пбласт се не разрађује у ЛАП-у ппщтп је пцеоенп да су прпцедуре на таквпм нивпу да је кпруптивни ризик сведен на минимум.
Циљ 8.3.Унапређен систем кпнтрпле спрпвпђеоа административних прпцедура за пствариваое права и пбавеза кприсника услуга ЈЛС
Индикатпри циља

Базна вреднпст
индикатпра

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

Усвпјене интерне прпцедуре кпјима се регулище систем кпнтрпле спрпвпђеоа
административних прпцедура за пствариваое права и пбавеза кприсника услуга ппщтине

Дп дпнпщеоа ЛАП-а
није сувпјена ниједна
јавна пплитика

3 јавне пплитике

Администраттивне
прпцедуре су
пбјављене са
званишнпм сајту
ппщтине Власптинце.
Пптребнп је редпвнп
ажурираое и
унищеое свих
елемената наведених
ппд „индикатпр
испуоенпсти мере“.

Р. бр. мере Назив мере

Индикатпр испуоенпсти
Активнпсти
(квалитета) мере
Акт треба да садржи
следеће елементе;
метпдплпгију пдабира
брпја/врсте/типа
предмета кпји ће бити
кпнтрплисан, у складу са
оихпвим брпјем, брпјем
службеника кпји их
пбрађују, распплпживим Правилник п кпнтрпли
капацитетима кпнтрпле и спрпвпђеоа
слишнп;
адинистративних прпцедура
Метпдплпгија треба да
псигура редпвнпст,
перипдишнпст и
насумишнпст у пдабиру
предмета за кпнтрплу,
какп би се избегле
злпупптребе у сампм
спрпвпђеоу кпнтрпле.

8.3.1

Усвпјити интерни акт
кпјим се регулищу
прпцедуре кпнтрпле
спрпвпђеоа
административних
прпцедура за
пствариваое права и
пбавеза кприсника
услуга ппщтине крпз
кпнтрплу предмета.

8.3.2

У складу са
интерним актпм,
усвпјити гпдищои
план и прпграм
кпнтрпле предмета.

Усвпјен план и прпграм
кпнтрпле.

У складу са
интерним актпм,
израдити и пбјавити
извещтај п
спрпведенпј
кпнтрпли.

Извещтај п спрпведенпј
кпнтрпли треба да буде
дпступан у прганима
ппщтине, кап и јавнпсти,
у складу са прпписима
Урађен Извещтај на пснпву
кпји пбезбеђују защтиту
Правилника и Плана и
ппдатака п лишнпсти.
прпграма из ташке 8.3.2.
У слушајевима утврђених
неправилнпсти и
злпупптреба, резултат
кпнтрпле треба да буде и
даље ппступаое у

8.3.3

План и прпграм на пснпву
Правилника из ташке 8.3.1.

Индикатпри
активнпсти

Одгпвпрни
рпк
субјекат

Пптребни
ресурси

Ппщтинскп Децембар
веће
2018.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

Усвпјен План
и прпграм

Ппщтинскп Децембар
веће
2018.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

Усвпјен План
и прпграм

3 месеца
Ппщтинскп накпн
веће
изврщене
кпнтрпле

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

Дпнет
правилник

Наппмене

кпнкретним
ппјединашним
слушајевима (ппкретаое
дисциплинске,
прекрщајне, кривишне и
друге пдгпвпрнпсти).

Област 9: Развпј прпграма ппмпћи и сплидарнпсти за пствариваое пптреба пспба са инвалидитетпм и за защтиту права псетљивих група
Опис пбласти: Сваки прпцес кпји је таквпг карактера да у оему прган јавне власти врщи дистрибуцију јавних ресурса, пп билп кпм пснпву и у шему гпд да
се ти ресурси пгледају, представља ризик за настанак кпрупције. Имајући у виду да ЈЛС имају надлежнпст да прганизују и пружају ппмпћ лпкалнпм
станпвнищтву, ппсебнп станпвнищтву кпје припада псетљивим групама, вепма је важнп да прпцес дпделе пве врсте ппмпћи буде регулисан на нашин да
се избегне да пва средства а) заврще у рукама пних кпји оима управљају (на билп кпји нашин) и б) заврще у рукама пних кпји не испуоавају услпве и
критеријуме да се нађу у кругу лица кпјима је пваква врста ппмпћи намеоена. Пву пбласт је врлп тещкп једнппбразнп регулисати, с пбзирпм на тп да у
пквиру пве ппщте надлежнпсти свака ЈЛС, у складу са специфишнпстима лпкалне заједнице, пдлушује кпје су тп категприје пппулације и кпји су тп нашини
за прганизпваое ппмпћи. Збпг тпга, ЛАП треба да предвиди механизам у пквиру кпга свака ЈЛС треба да идентификује и регулище пве прпцесе на нашин
да се усвпје/измене пни прпписи ЈЛС кпји регулищу прпцес дпделе средстава ппмпћи, пднпснп пствариваое сплидарнпсти и тп такп да се пбезбеди
пптпуна транспарентнпст прпграма, усппстављаое јасних критеријума дпделе ппмпћи и кпнтрпла прпцеса, кап и усклађенпст пвпг прпцеса са
стратещким дпкументима развпја ЈЛС, шиме се смаоује дискреципна мпћ у дпнпщеоу пдлуке за кпје групе и када ће бити прганизпвани кпнкурси за
дпделу ппмпћи. Псим тпга, с пбзирпм на тп да пствареое пве надлежнпсти има за циљне групе разлишите врсте маргинализпваних друщтвених група,
кпје углавнпм имају свпја удружеоа и друге мпделе прганизпваоа, лпкални антикпрупцијски план би требалп да пјаша сарадоу између ЈЛС и пвих
субјеката (на пример, крпз укљушиваое представника пвих прганизација и удружеоа у рад кпмисија, у дефинисаое критеријума, кпнтрплу прпцеса и
трпщеоа дпдељених средстава и такп даље). Иакп се ЛАП углавнпм пднпси на пргане и службе ЈЛС, један пд циљева пвпг дпкумента треба да буде и
ппвезиваое и бпља кппрдинација лпкалних актера на пствариваоу заједнишкпг интереса лпкалнпг станпвнищтва.
Накпн идентификпваоа кпнкретних активнпсти ЈЛС у пквиру пве надлежнпсти, пптребнп је анализирати да ли ппстпји и какав је ппстпјећи правни пквир
на нивпу ЈЛС кпји регулище те прпцесе (на пример, да ли ппстпје пдгпварајући правилници, пдлуке, упутства) и каква је пракса у пвпј пбласти са
станпвищта ризика пд кпрупције. Псим тпга, пптребнп је усппставити или унапредити прпцедуре расппделе средстава на нашин да за тп буду пдгпвпрне
кпмисије кпје ће имати свпје правилнике п раду, шији ће шланпви бити ппдвргнути механизмима за спрешаваое сукпба интереса, кпје ће јавнп
пбјављивати дпкументе п свпм раду и на шије ће пдлуке ппстпјати правп пдгпварајуће жалбе, пднпснп вищестепенпст у дпнпщеоу кпнашне пдлуке.

Циљ 9.1. Смаоеое дискреципних пвлащћеоа надлежних служби и пргана ппщтине у прпцесу дпнпщеоа пдлуке п избпру прпграма и/или циљних група за кпје се
спрпвпди дпдела ппмпћи
Индикатпри циља

Базна вреднпст индикатпра

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

Све пдлуке п прпграмима и/или циљним групама за кпје се прганизује
дпдела ппмпћи усаглащени су са стратещким и развпјним дпкументима
ппщтине или са другим дпкументима кпји јединици лпкалне сампуправе
прпписују пбавезе да спрпвпде пвакве врсте ппступака.

Брпј прпграма и/или циљних група
за кпје се прганизује дпдела ппмпћи
кпји су усаглащени са стратещким
дпкументима ппщтине или са
другим дпкументима кпји ппщтини
прпписују пбавезе да спрпвпде
пвакве врсте ппступака у пднпсу на
укупан брпј прпграма и/или циљних
група за кпје се прпграми прганизују

Брпј прпграма и/или циљних група за кпје се
прганизује дпдела ппмпћи кпји су усаглащени са
стратещким дпкументима ппщтине или са другим
дпкументима кпји ппщтини прпписују пбавезе да
спрпвпде пвакве врсте ппступака у пднпсу на
укупан брпј прпграма и/или циљних група за кпје
се прпграми прганизују

Индикатпр испуоенпсти
Активнпсти
(квалитета) мере

Индикатпри активнпсти

9.1.1

Спрпвести анализу
усаглащенпсти
прпграма за дпделу
ппмпћи са
стратещким и
развпјним
дпкументима ЈЛС
или са другим
прпписима/дпкумен
тима на
наципналнпм нивпу
кпји ЈЛС прпписују
пбавезе да спрпвпде
пвакве врсте
прпграма.

Спрпведена анализа кпја
треба да утврди да ли су
дпсадащои прпграми за
дпделу ппмпћи
усаглащени са
стратещким и развпјним
дпкументима ЈЛС или са
другим
прпписима/дпкументима
кпји ЈЛС прпписују
пбавезе да спрпвпде
пвакве врсте ппступака

Изврщити
анализу
усаглащенпст
и ппщтих
аката кпји
уређују
финансираое
удружеоа из
хуманитарних
пбласти

Изврщена анализа
усаглащенпсти ппщтих
Нашелник
31.12.2017.
аката кпји уређују
ппщтинске
гпдине
финансираое удружеоа из управе
хуманитарних пбласти

9.1.2

Усппставити пбавезу
да се сви прпграми
за дпделу ппмпћи
усагласе са
стратещким и
развпјним
дпкументима

Пбавеза треба да буде
прпписана на нашин да се
свака пдлука п
спрпвпђеоу прпграма за
дпделу ппмпћи, псим на
правна акта у ужем
смислу реши, ппзива и на

Дпнети Пдлуку
СПг већа кпји
Пдлука СП
уређује пву
пбласт

Р. бр. мере Назив мере

Одгпвпрни
рпк
субјекат

Скупщтина
ппщтине

Пптребни
ресурси

Наппмене

За спрпвпђеое
пве
активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

Мера је
дпдата у
пднпсу на
мпдел ЛАП-а

За спрпвпђеое
пве активнпсти
Пктпбар 2018 нису пптребни
дпдатни
ресурси

ппщтине или са
другим
прпписима/дпкумен
тима кпји ппщтини
прпписују пбавезе да
спрпвпде пвакве
врсте прпграма

стратещка и развпјна
дпкумента ппщтине или
на друге
прпписе/дпкумента кпји
ппщтини прпписују
пбавезе да спрпвпде
пвакве врсте прпграма.

Циљ 9.2. Ппщтина на редпвнпј пснпви сарађује са прганизацијама цивилнпг друщтва (ОЦД)/другим лпкалним актерима у правцу бпље кппрдинације у прпцесу
дпделе ппмпћи
Индикатпри циља

Базна вреднпст
индикатпра

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

Усппстављена и фпрмализпвана сарадоа са прганизацијама цивилнпг друщтва
(ПЦД)/другим лпкалним актерима у правцу бпље кппрдинације у прпцесу дпделе ппмпћи

Брпј прганизација
цивилнпг друщтва
(ПЦД)/других актера
са кпјима ппстпји
сарадоа у пвпј
надлежнпсти

Брпј прганизација цивилнпг друщтва (ПЦД)/других
актера са кпјима ппстпји сарадоа у пвпј
надлежнпсти

Р. бр. мере Назив мере

9.2.1

Индикатпр испуоенпсти
Активнпсти
(квалитета) мере

Идентификпване
прганизације цивилнпг
друщтва (ПЦД)/други
актери кпји су
Прпписати пбавезу
релевантни за пдређене
укљушиваоа
прпграме дпделе
прганизација
ппмпћи, пднпснп за
цивилнпг друщтва
пдређене циљне групе;
(ПЦД)/других актера Пптписани сппразуми п
у прпцес припреме, сарадои/други видпви
спрпвпђеоа и
фпрмализације сарадое
кпнтрпле прпграма између ЈЛС и ПЦД/других
за дпделу ппмпћи.
актера кпји
ппдразумевају
дефинисаое међуспбних
права и пбавеза;
Сппразуми п

1. Израдити предлпг
сппразума у сарадои са
прганизацијама цивилнпг
друщтва из пве пбласти
2. Дппунити ппщти акт
кпји уређује финансираое
удружеоа из пбласти пве
пбласти

Индикатпри Одгпвпрни
активнпсти субјекат

рпк

Пптребни
ресурси

1.
Председник
1.
ппщтине
За спрпвпђеое
Пптписати
2.
пве активнпсти
сппразум
1. 31.10.2018.г
Опщтинска
нису пптребни
2.Дппуоен и
2. 31.10.2018.г
управа,Опщ
дпдатни
усвпјен
тинскп Веће,
ресурси
ппщти акт
Скупщтина
ппщтине

Наппмене

Мера је у
пптпунпст
и преузета
из мпдела
ЛАП-а

сарадои/други видпви
фпрмализације сарадое
садрже пбавезу
укљушиваоа/кпнсултпва
оа ПЦД/других актера у
прпцес дефинисаоа
услпва, критеријума и
мерила, ушещће у
пријему захтева/пријава
на кпнкурс и ушещће у
кпнтрпли прпграма.

Циљ 9.3. Ппвећана транспарентнпст у прпцесу дпделе ппмпћи
Индикатпри циља

Базна вреднпст
индикатпра

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

Јавнп дпступни сви елементи прпграма за дпделу ппмпћи, у складу са прпписима кпји
пбезбеђују защтиту ппдатака п лишнпсти

Брпј прпграма за
дпделу ппмпћи за кпје
су јавнп дпступни
елементи у пднпсу на
укупан брпј прпграма,
у складу са
индикатпрпм
испуоенпсти
(квалитета) мере

Брпј прпграма за дпделу ппмпћи за кпје су јавнп
дпступни елементи у пднпсу на укупан брпј
прпграма, у складу са индикатпрпм испуоенпсти
(квалитета) мере

Р. бр. мере Назив мере

9.3.1

Прпписати пбавезу
да се сви елементи
прпграма јавнп
пбјављују, у складу
са прпписима кпји
пбезбеђују защтиту
ппдатака п лишнпсти

Индикатпр испуоенпсти
Активнпсти
(квалитета) мере
Пбавеза ппдразумева
јавнп пбјављиваое
најмаое следећих
елемената: ппзива,
услпва, критеријума и
мерила за дпделу
ппмпћи, нашина
ппднпщеоа
захтева/пријава на

Усвпјити Правилник п
нашину дпделе ппмпћи

Индикатпри
активнпсти

Усвпјен
Правилник п
нашину
дпделе
ппмпћи

Одгпвпрни
рпк
субјекат

Нашелник
Опщтинск
е управе

Пптребни
ресурси

За
спрпвпђеое
пве
31.12.20 активнпсти
17.
нису
пптребни
дпдатни
ресурси

Наппмене

кпнкурс и пптребну
дпкументацију, имена и
функције лица/шланпва
кпмисије кпја ушествују у
ппступку, ранг листе и
изнпсе дпдељене
ппмпћи, извещтаје п
спрпвпђеоу
ппступка/кпнкурса.

Циљ 9.4. Отклпоени ризици за настанак сукпба интереса у прпцесима дпделе ппмпћи
Индикатпри циља

Базна вреднпст индикатпра

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

Усвпјене мере за управљаое сукпбпм интереса у прпцесима дпделе ппмпћи

Карактер мера за
управљаое сукпбпм
интереса у пвпј пбласти, у
складу са индикатпрпм
испуоенпсти (квалитета)
мере

Карактер мера за управљаое сукпбпм интереса, у
складу са индикатпрпм испуоенпсти
(квалитета) мере

Р. бр. мере Назив мере

9.4.1

Индикатпр испуоенпсти
(квалитета) мере

Активнпсти

Елементи управљаоа
сукпбпм интереса
ппдразумевају најмаое
Усппставити
следеће:
елементе
Пптписиваое изјаве п
управљаоа сукпбпм неппстпјаоу приватнпг
1. Дппунити ппщти
интереса шланпва
интереса у вези са
акт кпји уређује
кпмисија и/или лица ушесницима кпнкурса/са
дпделу ппмпћи(службеника) кпји
лицима кпја ппднпсе
спрпвпде ппступке
захтеве;
за дпделу ппмпћи
Усппстављаое института
изузећа у слушају ппстпјаоа
приватнпг интереса;
Прпписиваое пдгпвпрнпст

Индикатпри
активнпсти

Одгпвпрни
субјекат

1.Дппуоен и
усвпјен ппщти
акт

1.
Опщтинска
управа,Опщ 1.
тинскп Веће, 31.12.2017.г
Скупщтина
ппщтине

рпк

Пптребни
ресурси

За спрпвпђеое
пве
активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

Наппмене

за шлана кпмисије/лица
(службеника) за кпга се
утврди да је бип у сукпбу
интереса;
Усппстављаое института
ппнищтаваоа пдлука за
кпје се утврди да су дпнете
у пкплнпстима сукпба
интереса.

Област 10: Дпдела средстава из бучета ппщтине за пствариваое јавних интереса лпкалне заједнице
Опис пбласти: Псим претхпднп пписане пбласти кпја има за циљ јашаое сплидарнпсти и друщтвене кпхезије крпз институципналну ппмпћ и ппдрщку
лицима кпја збпг лишних или друщтвених свпјстава захтевају ппсебне прпграме ппмпћи, ЈЛС из јавних извпра, пднпснп из свпјих бучета, пп разним
пснпвама, врще и реалпкацију средстава за разлишите прпјекте и прпграме кпји за циљ имају прпмпцију, пствариваое или защтиту јавних интереса
лпкалне заједнице. С пбзирпм на тп да је свакп даваое, пднпснп расппдела средстава из јавних извпра пп свпјпј прирпди пбласт кпја садржи велики брпј
ризика за настанак кпрупције и других неправилнпсти и злпупптреба, пва пбласт захтева дпдатну пажоу сваке ЈЛС.
Према Закпну п удружеоима (“Службени гласник РС”, бр. 51/09) и Уредби п средствима за ппдстицаое прпграма или недпстајућег дела средстава за
финансираое прпграмa пд јавнпг интереса кпје реализују удружеоа (“Службени гласник РС”, бр. 8/12), кап и према брпјним закпнима у разлишитим
сектприма, пбластима, пднпснп респрима, ЈЛС су пргани јавне власти кпји финансирају активнпсти и прпјекте удружеоа грађана, пднпснп прганизација
цивилнпг друщтва. Иакп се у пвпј пбласти у претхпдним гпдинама дпста ушинилп у правцу ппвећаоа транспарентнпсти, јашаоа система кпнтрпле и
смаоеоа дискреципних пвлащћеоа свих пргана јавне власти, изазпви кпји ппстпје у финансираоу удружеоа захтевају увек и изнпва нпве
антикпрупцијске активнпсти кпје прате евплуцију „инпвативних“ фпрми кпјима се средства из јавних извпра намеоена удружеоима грађана не кпристе
за пствариваое јавнпг, већ разлишитих приватних интереса, на пбе стране пвпг прпцеса (представника удружеоа и представника пргана кпји распплажу
средствима). Превенција кпрупције се у пвпј пбласти мпже пстварити, пре свега, даљим јашаоем транспаретнпсти целпкупнпг прпцеса, кап и јашаоем
интерних „пдбрамбених механизама“ сваке ЈЛС кпји мпгу и треба да спреше настанак разлишитих неправилнпсти, злпупптреба и кпрупције.
Други вепма важан јавни интерес кпји би ЈЛС требалп да щтите и ппдстишу крпз свпја бучетска даваоа тише се пствариваоа јавнпг интереса крпз
суфинансираое прпјеката у пбласти јавнпг инфпрмисаоа, на нашин какп је тп прпписанп Закпнпм п јавнпм инфпрмисаоу и медијима (“Службени
гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 i 12/16 - аутентишнп тумашеое) и Правилникпм п суфинансираоу прпјеката за пствариваое јавнпг интереса у пбласти јавнпг
инфпрмисаоа (“Службени гласник РС”, бр. 16/16). Пва пбласт је дп сада у јавнпсти изазивала брпјне кпнтрпверзе, прпблеме и сумое у вези са тим да ли
пргани јавне власти, па и ЈЛС кап вепма важан деп целпг прпцеса, на прави нашин расписују и спрпвпде јавне кпнкурсе у пвпј пбласти, пднпснп да ли се
бучетска средства кпристе за пствариваое јавнпг интереса лпкалне заједнице или за интересе самих пргана ЈЛС, пдређених пплитишких ппција или
пдређених медија пп разлишитим пснпвама блиских ппјединцима или прганима ЈЛС. Збпг велике важнпсти и утицаја кпје имају медији, кап и збпг
снажних кпруптивних ризика у пвпј пбласти, ЈЛС би требалп ппсебну пажоу у свпјим ЛАП-пвима да ппсвете пвпј пбласти, на нашин какп је тп предлпженп
у Мпделу, кап и да друге нашине кпје ЈЛС буду сматрале за схпднп у складу са свпјим пптребама и капацитетима.

Циљ 10.1. Ппвећаое транспарентнпсти, пдгпвпрнпсти и кпнтрпле над прпцеспм дпделе средстава удружеоима грађана
Индикатпри циља

Базна вреднпст
индикатпра

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

Усвпјене делптвпрне јавне пплитике на нивпу ппщтине кпје пбезбеђују пуну
транспарентнпст, пдгпвпрнпст и кпнтрплу над прпцеспм суфинансираоа прпграмa пд
јавнпг интереса кпје реализују удружеоа

Дп дпнпщеоа ЛАП-а
дпнета је једна јавна
пплитика – Пдлука из
ташке 10.1.1.

Изврщене измене и дппуне Пдлуке у делу ппд
ташкпм 10.1.4.

Р. бр. мере Назив мере

10.1.1

Усппставити пбавезу
дефинисаоа јавнпг
интереса кпји се
пстварује
прпграмима кпји
реализују удружеоа,
пднпснп усппставити
пбавезу да се сваки
прпграм ппзива на
већ дефинисан јавни
интерес.

Индикатпр испуоенпсти
Активнпсти
(квалитета) мере
Јавни интерес кпји се
пстварује прпграмима
кпје реализују удружеоа
треба да буде дефинисан
на стратещкпм нивпу,
пднпснп да буде
дефинисан у стратещким
или развпјним
дпкументима ппщтине;
сваки ппјединашни
ппступак суфинансираоа
прпграма треба да се
ппзива на дефинисан
јавни интерес, пднпснп
на усппстављаое везе и
пправдаое на кпји нашин
ће кпнкретан прпграм
суфинансираоа
прпграма пстварити,
прпмпвисати и щтитити
јавни интерес (на
пример, крпз
пдређиваое припритета
у финансираоу за
кпнкретну гпдину,
тематских пбласти

Пдлука п нашину
финансираоа прпјеката
удружеоа грађана,
примеоује се пд 2017.
гпдине

Индикатпри
активнпсти

Одгпвпрни
субјекат

Пдлука усвпјена Председник
пд стране СП
СП

рпк

Пптребни
ресурси

Примеоује се
пд 2017.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

Наппмен
е

прпграма и јавних
кпнкурса и слишнп).

10.1.2

Запкружен и целпвит
интерни правни пквир
ппдразумева најмаое
следеће: 1) ппстпјаое
интернпг акта
(правилника) кпји
регулище
суфинансираое
прпграмa пд јавнпг
интереса кпје реализују
удружеоа, 2) ппслпвника
п раду кпмисија кпје
спрпвпде јавне кпнкурсе
у пвпј пбласти, 3) пдлука
Усппставити целпвит п расписиваоу јавних
и запкружен интерни кпнкурса за сваки
правни пквир на
ппјединашни прпграм.
нивпу ппщтине кпји Правни пквир кпји
регулище
регулище
Пдлука из ташке 10.1.1.
суфинансираое
суфинансираое
прпграмa пд јавнпг
прпграмa пд јавнпг
интереса кпје
интереса кпје реализују
реализују удружеоа удружеоа треба да
садржи најмаое
следеће: 1) нашин
утврђиваоа услпва,
критеријума и мерила за
бпдпваое предлпга
прпјеката, 2) пбавезу
јавнпг пбјављиваоа свих
дпкумената кпји настају у
тпку спрпвпђеоа
кпнкурса, 3) регулисаое
рада кпнкурсних
кпмисија са ппсебним
акцентпм на управљаое
сукпбпм интереса, 4)

Пдлука
усвпјенаа пд
стране СП

Председник
СП

Примеоује се
пд 2017.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

нашине врщеоа
мпнитпринга, евалуације
и финансијске кпнтрпле
пдпбрених прпјеката и
прпграма.

10.1.3

Пуна транспарентнпст
прпцеса се пбезбеђује
крпз пбјављиваое свих
дпкумената кпји настају у
Пбезбедити пуну
тпку спрпвпђеоа
транспаретнпст
кпнкурса, а нарпшитп
прпцеса
дпкумената кпји настају у
суфинансираоа
раду кпнкурсне кпмисије, Пдлука из ташке 10.1.1.
прпграмa пд јавнпг
јавнпст састанака
интереса кпје
кпнкурсне кпмисије и
реализују удружеоа. ушещће заинтереспваних
представника јавнпсти у
оихпвпм раду грађанских ппсматраша
(без права пдлушиваоа).

10.1.4

Елементи управљаоа
сукпбпм интереса
ппдразумевају најмаое
следеће:
Усппставити
Пптписиваое изјаве п
елементе
неппстпјаоу приватнпг
управљаоа сукпбпм
интереса у вези са
интереса шланпва
ушесницима кпнкурса;
кпнкурсне кпмисије
Усвпјене измене
Усппстављаое института Измене и дппуне Пдлуке
Председник
кпја спрпвпди
и дппуне Пдлуке
изузећа у слушају
из ташке 10.1.1.
СП
кпнкурс за
пд стране СП
ппстпјаоа приватнпг
суфинансираое
интереса:
прпграмa пд јавнпг
Прпписиваое
интереса кпје
пдгпвпрнпсти за шлана
реализују удружеоа.
кпмисије за кпга се
утврди да је бип у сукпбу
интереса;
Усппстављаое института

Пдлука
усвпјенаа пд
стране СП

Председник
СП

Примеоује се
пд 2017.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

Децембар
2017.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

ппнищтаваоа пдлука за
кпје се утврди да су
дпнете у пкплнпстима
сукпба интереса.

10.1.5

Интерним правним
пквирпм пптребнп је
предвидети елементе
Пбезбедити
мпнитпринга, евалуације
пбавезне елементе и финансијске кпнтрпле
мпнитпринга,
над прпграмима пд
евалуације и
јавнпг интереса кпје
финансијске
реализују удружеоа, са
Пдлука из ташке 10.1.1.
кпнтрпле над
пбавезпм пбјављаоа
прпграмима пд
свих извещтаја п
јавнпг интереса кпје резултатима
реализују удружеоа. мпнитпринга, евалуације
и финансијске кпнтрпле
на интернет
презентацији ппщтине.

Пдлука
усвпјенаа пд
стране СП

Председник
СП

Примеоује се
пд 2017.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

Циљ 10.2. Ппвећаое транспарентнпсти, пдгпвпрнпсти и кпнтрпле над прпцеспм спрпвпђеоа кпнкурса за суфинансираое прпјеката у пбласти јавнпг инфпрмисаоа
Индикатпри циља

Базна вреднпст
индикатпра

Усвпјене делптвпрне јавне пплитике на нивпу ппщтине кпје пбезбеђују пуну
транспарентнпст, пдгпвпрнпст и кпнтрплу над прпцеспм спрпвпђеоа кпнкурса за
суфинансираое прпјеката у пбласти јавнпг инфпрмисаоа

Дп усвајаоа ЛАП-а
није дпнета ниједна
1 јавна пплитика
јавна пплитика кпјпјм
се уређује пва пбласт

Р. бр. мере Назив мере

10.2.1

Дефинисати јавни
интерес у пбласти
јавнпг инфпрмисаоа
кпји је у складу са
специфишнпстима
лпкалне заједнице.

Индикатпр испуоенпсти
(квалитета) мере
ЈЛС би требалп да у свакпм
ппјединашнпм јавнпм ппзиву ближе
дефинище лпкалнп специфишан
јавни интерес у пбласти
инфпрмисаоа, са пбавезнпм
пградпм п тпме да инфпрмисаое п
раду пргана ЈЛС, према Закпну, није

Активнпсти

Индикатпри
активнпсти

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

Одгпвпрни
рпк
субјекат

Пптребни
ресурси

Наппмене
Мера није
преузета из
мпдела ЛАП-а
Мера се већ
спрпвпди: У
свакпм
ппјединашнпм

деп јавнпг интереса; пплазна буду
стратещка и развпјна дпкумента
ЈЛС.

10.2.2

Пбавезу је пптребнп усппставити у
писанпј фпрми, дпнпщеоем
акта/пбавезујућег упутства кпјим би
се прпписалп избегаваое дп сада
најшещће упшених злпупптреба и
неправилнпсти кпје су упшене.
Другим решима, пва врста
регулације трева да пбезбеди
најмаое следеће:
Усппставити пбавезу
Избегаваое дискриминатпрских
детаљније и
услпва у јавнпм кпнкурсу (на
прецизније
пример, кпнкурс не мпже бити
регулације прпцеса
пгранишен самп на један тип медија
спрпвпђеоа
или самп за медије на пдређенпј
кпнкурса за
теритприји);
суфинансираое
Забрану прпписиваоа извещтаваоа
прпјеката у пбласти
п раду ЈЛС и оених пргана кап деп
јавнпг
јавнпг интереса у инфпрмисаоу;
инфпрмисаоа.
Пгранишаваое непрпппрципналнп
велике разлике у изнпсу средстава
за медијске прпјекте кпјим се
пшигледнп фавпризују ппједини
медији;
Увпђеое пбавезе надлежнпг
пргана да увек пбразлпжи
пдбациваое пдлуке кпмисије п
дпдели средстава.

јавнпм ппзиву
се ближе
дефинище
јавни интерес у
пбласти јавнпг
инфпрмисаоа
Мера није
преузета из
мпдела ЛАП-а
Меру није
мпгуће
спрпвести:
Закпнпм п
јавнпм
инфпрмисаоу
и медијима и
Правилникпм п
суфинансирао
у прпјеката за
пствариваое
јавнпг
интереса у
пбласти јавнпг
инфпрмисаоа
(“ Службени
гласник РС”
брпј 16/16 и
8/17) није датп
пвлащћеое
лпкалнпј
сампуправи да
дпнесе такав
акт

Област 11: Инспекцијски надзпр
Опис пбласти: Имајући у виду карактер и пбим пвлащћеоа кпјима распплажу јавни службеници задужени за инспекцијски надзпр, а у циљу адекватнпг
пствариваоа и защтите јавнпг интереса (на пример, интереса у пбласти здравља и безбеднпсти грађана), спрешаваое кпрупције и злпупптреба у вези са
кприщћеоем датих пвлащћеоа има нарпшит знашај у прпцесу врщеоа инспекцијскпг надзпра. Тп је, између псталпг, преппзнатп и приликпм израде
пплазних пснпва за усвајаое актуелнпг Закпна п инспекцијскпм надзпру кпји је усвпјен 2015. гпдине. Укпликп је пва важна надлежнпст државне управе
ппдлпжна разлишитим кпруптивним ризицима, щтета кпја мпже настати пптенцијалнп има пзбиљне ппследице пп јавни интерес, пп живпт, здравље,
безбеднпст и пствариваое разлишитих права грађана. Кпруптивни утицај у врщеоу инспекцијскпг надзпра настаје, пре свега, услед кпнтакта између лица
кпја врще надзпр и надзираних субјеката, пднпснп услед утицаја кпји на службенике мпгу врщити пни над кпјима се врщи надзпр, а щтп је кап прпблем
кпнстатпванп и у резултатима разлишитих истраживаоа.
Према Закпну п инспекцијскпм надзпру (“Службени гласник РС”, бр. 36/15), ЈЛС су дпбиле знашајне надлежнпсти у пбласти инспекцијскпг надзпра и тп
какп у извпрним надлежнпстима, такп и у надлежнпстима кпје су јпј пренете са централнпг или ппкрајинскпг нивпа власти. Лпкалнпј сампуправи су дата
пвлащћеоа да сампсталнп регулище ппједина питаоа у пбласти инспекцијскпг надзпра, щтп уз пписане ризике пд кпрупције ствара пптребу да се пва
пбласт нађе и у лпкалнпм антикпрупцијскпм плану. У пвпм смислу реши нарпшитп су важна два ппља пве надлежнпсти: 1) прпцена ризика и план
инспекцијскпг надзпра и 2) кппрдинација и унутращоа кпнтрпла инспекцијскпг надзпра кпје је неппхпднп усппставити на нивпу ЈЛС.

Циљ 11.1. Смаоеое дискреципних пвлащћеоа и већа транспарентнпст у ппступаоу инспекцијских служби
Индикатпри циља

Базна вреднпст
индикатпра

Усвпјени интерни акти/упутства/прпцедуре на нивпу ппщтине кпје прпписују пбавезе
ппщтине да врще прпцену ризика и ушесталпст врщеоа инспекцијскпг надзпра на пснпву
прпцене ризика из свпје извпрне надлежнпсти, кап и пбавезе да врще прпцену ппсебних
ризика, кпји су специфишни за сваку лпкалну заједницу;
Јавнп дпступни сви елементи дефинисани у претхпднпм индикатпру.

Дп усвајаоа ЛАП-а
није дпнета ниједна
јавна пплитика кпјпјм
се уређује пва пбласт

Р. бр. мере Назив мере

11.1.1

Прпписати ппсебне
елементе прпцене
ризика и ушесталпст
врщеоа
инспекцијскпг
надзпра на пснпву
прпцене ризика из
извпрне

Индикатпр испуоенпсти
Активнпсти
(квалитета) мере
Интерним
актпм/упутствпм
детаљније регулисана
пва закпнска пбавеза,
пднпснп пдређен
нашин/фпрма у кпјпј се
прпписују ппсебни
елементи прпцене

1.Израда нацрта ппщтег акта
кпјим се прпписују ппсебни
елементи прпцене ризика и
ушесталпсти врщеоа
инспекцијскпг надзапра
2. Утрђщиваое предлпга
ппщтег акта
3. Дпнпщеое ппщтег акта

Индикатпри
активнпсти

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

1 јавна пплитика

Одгпвпрни
рпк
субјекат

1. Израђен
1.
нацрт ппщтег ппщтинска
акта
управа

Пптребни
ресурси

Наппмене

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

Мера је у
пптпунпсти
преузета из
Мпдела ЛАПа

1.31.10.2017.

2. Утврђен
пщредлпг
ппщтег акта

2.
2. 30.11.2017.
Опщщтинск
п веће

3. Дпнет

3.

3.31.12.2017.

надлежнпсти
ппщтине

11.1.2

Пбјављивати
ппсебне елементе
ппцене ризика и
ушесталапст врщеоа
инспекцијскпг
надзпра на пснпву
прпцне ризика из а
извпрне
надлежнпсти кап и
прпцедуру за
прпцену ппсебних
ризика кпји су
специфишни за
сваску лпкалну
заједницу

ппщти акт

ризика, ушесталпст
врщеоа инспекцијскпг
надзпра и плана надзпра
из извпрних
надлежнпсти.

Елементи пписани у
мери и пбјављени на
интернет презентацији
пщпщтине
Усппстављена пбавеза
редпвнпг ажурираоа
пбјављених ппдатака

Припрема за пбјаву,
ажурираое пбјављених
ппдатака

Објава,
ажурираое
ппдатака

Скупщтина
ппщтине

1.Опщтинс
31.12.2017.
ка управа

За спрпвпђеое
пве
активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

Циљ 11.2. Унапређеое система кппрдинације и унутращое кпнтрпле инспекцијских служби
Индикатпри циља

Базна вреднпст
индикатпра

Усвпјени акти кпјима се усппставља/унапређује систем кппрдинације и унутращое
кпнтрпле инспекцијских служби

Дп усвајаоа ЛАП-а
дпнета једна јавна
пплитика кпјпјм се
уређује пва пбласт
1 акт (Рещеое п пбразпваоу Кпмисије за
1 јавна пплитика
кппрдинацијуИнспекциј
-скпг надзпра над
ппслпвима из извпрне
надлежнпсти
ппщтине Власптинце

Р. бр. мере Назив мере

Индикатпр испуоенпсти
(квалитета) мере

Активнпсти

Индикатпри
активнпсти

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

Одгпвпрни
субјекат

рпк

Пптребни
ресурси

Наппмене

11.2.1

Пдлукпм надлежнпг пргана
ппщтине пдређен прган,
унутращоа прганизаципна
јединица или телп кпје
Пдредити прган,
кппрдинира инспекцијски
унутращоу
надзпр над ппслпвима из
прганизаципну
извпрне надлежнпсти
јединицу или телп
ппщтине;
кпје кппрдинира
Пдлука треба да садржи и Фпрмираое лпкалне
инспекцијски надзпр дефинисаое щта
кппрдинаципне кпмисије
над ппслпвима из
ппдразумева кппрдинација
извпрне
и у шему се пна пгледа (у
надлежнпсти
кпјим кпнкретним
ппщтине
активнпстима), у каквпм су
пднпсу инстанце кпја врще
кппрдинацију са
надлежним инспекцијским
службама и слишнп.

11.2.2

Пдлукпм надлежнпг пргана
Прганизпвати
ппщтине пдређен прган,
унутращоу кпнтрплу унутращоа прганизаципна
инспекције из
јединица или телп кпје
извпрне
врщи кпнтрплу
надлежнпсти
инспекцијскпг надзпра над
ппщтине.
ппслпвима из извпрне
надлежнпсти ппщтине.

11.2.3

Пдлукпм пдредити јасне и
Прпписати пблике,
прецизне прганизаципне
ушесталпст и нашин
претппставке и прпцедуре
врщеоа унутращое за врщеое кпнтрпле и
кпнтрпле инспекције нашине ппступаоа у
из извпрне
слушајевима у кпјима су
надлежнпсти
утврђене неправилнпсти у
ппщтине
раду инспекцијских
служби.

1. Израда нацрта
ппщтег акта кпјим се
пбразује унутращоа
кпнтрпла инспекције из
извпрне надлежнпсти
ппщтине
2.Утврђиваое Предлпга
акта
3. Дпнпщеое акта
1. Израда нацрта ппщтег
акта кпјим се пбразује
унутращоа кпнтрпла
инспекције из извпрне
надлежнпсти ппщтине
2. Утврђиваое предлпга
ппщтег акта
3. Дпнпщеое пптег акта

Дпнетп рещеое

1. Израђен
нацрт ппщтег
акте
2. Утврђен
Предлпг ппщтег
акта
3. Дпнет ппщти
акт

Ппщтинскп
веће

Март
2017.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
Реализпвана
нису пптребни
активнпст
дпдатни
ресурси

1.Ппщтинска
управа

За спрпвпђеое
пве активнпсти
2.Ппщтинскп Децембар
нису пптребни
веће
2017.
дпдатни
ресурси
3.Скупщтина
ппщтине

Мера је у
пптпунпсти
преузета из
Мпдела ЛАП-а

1.Израђен нацрт
1.Ппщтинска
ппщтег акте
управа
3. Утврђен
Предлпг ппщтег
акта
3. Дпнет ппщти
акт

За спрпвпђеое
пве активнпсти
2.Ппщтинскп Децембар
нису пптребни
веће
2017.
дпдатни
ресурси
3.Скупщтина
ппщтине

Мера је у
пптпунпсти
преузета из
Мпдела ЛАП-а

Област 12: Прпстпрнп и урбанистишкп планираое и изградоа
Опис пбласти: У брпјним истраживаоима и анализама праксе, пбласт прпстпрнпг и урбанистишкпг планираоа и изградое спада међу најризишније прпцесе са
станпвищта настанка кпрупције. Пва пбласт се кап ппсебна целина нащла и у Наципналнпј стратегији за бпрбу прптив кпрупције, шиме би требалп да буду птклпоени
кпруптивни ризици уграђени у важећу регулативу, кап и да се ппбпљща пракса на пснпву важеће регулативе. Кпмплементарнп стратещкпм и закпнскпм нивпу, интернп
регулисаое прпцеса у пвпј пбласти је неппхпднп, какп би се на свим нивпима (закпнпдавним прпцеспм на наципналнпм нивпу, али и практишним спрпвпђеоем на
институципналнпм нивпу, а нарпшитп на нивпу ЈЛС) спрешиле неправилнпсти и злпупптребе, кпје углавнпм и настају у пним слушајевима када у пствариваоу права и
пбавеза кприсници услуга у пвпј пбласти дплазе у кпнтакт са службеницима кпји пве прпцесе пбављају. Пргани лпкалне сампуправе су инстанца у кпјпј дплази дп пве
врсте интеракције, јер се на тпм нивпу пперативнп спрпвпде надлежнпсти у пбласти урбанизма и грађевинских ппслпва, пднпснп нивп на кпм се примеоују закпни у
пвпј пбласти и на кпм се пдлушује п ппјединашним захтевима, пднпснп слушајевима. Псим тпга, кпруптивни ризици у пвпј пбласти на лпкалнпм нивпу мпгу настати и пнда
када надлежне лпкалне службе и институције усвајају и примеоују свпја прпстпрнп-планска дпкумента, шиме саме пдређују лпкалнп специфишан пквир у кпм се
примеоују ппщте закпнске пдредбе п планираоу. Управп пдређиваое тпг пквира ппдлпжнп је пдређеним и не малим дискреципним пвлащћеоима, кпја су пшекивана и
неппхпдна, али кпја укпликп се не кпнтрплищу и не пгранишавају, мпгу нарущити јавни интерес на щтету разлишитих приватних интереса.
Ппследоим изменама и дппунама Закпна п планираоу и изградои из децембра 2014. гпдине (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - пдлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 - пдлука УС, 50/13 - пдлука УС, 98/13 - пдлука УС, 132/14 и 145/14) пбухваћенп је вище знашајних питаоа кпја садрже ризике за настанак кпрупције, кап щтп су:
пбједиоена прпцедура; рани јавни увид; урбанистишки прпјекат; ппсебни слушајеви фпрмираоа грађевинске парцеле; дппринпс за уређиваое грађевинскпг земљищта,
кап и рад Кпмисије за технишки преглед пбјекта.
Циљ 12.1. Отклаоаое ризика кпрупције у раду кпмисија и других пргана ппщтине кпји су надлежни у пбласти прпстпрнпг и урбанистишкпг планираоа и изградое
Индикатпри циља

Базна вреднпст
индикатпра

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

Усвајаое/унапређеое ппстпјећих интерних прцедура и правила рада кпмисија и
других пргана ппщтине кпји су надлежни у пбласти прпстпрнпг и урбанистишкпг
планираоа и изградое

Брпј и карактер интерних
прпцедура и правила рада
кпмисија и других пргана
ппщтине кпји су надлежни
у пбласти прпстпрнпг и
урбанистишкпг планираоа
и изградое

Брпј и карактер интерних прпцедура и правила
рада кпмисија и других пргана ппщтине кпји су
надлежни у пбласти прпстпрнпг и урбанистишкпг
планираоа и изградое

Р. бр. мере Назив мере

12.1.1

Усппставити пбавезу
и правила ппступаоа
са примедбама кпје
надлежна кпмисија
дпбије у тпку ранпг
јавнпг увида п

Индикатпр испуоенпсти
Активнпсти
(квалитета) мере
Усвпјене интерне
прпцедуре кпјима би се
уредип нашин рада
надлежне кпмисије и
нашин ппступаоа са
примедбама кпје

Индикатпри
активнпсти

Одгпвпрн
рпк
и субјекат

Пптребни
ресурси

Наппмене
Мера није преузета из
Мпдела ЛАП-а
Меру није мпгуће
спрпвести:
Закпн п планираоу и

изради прпстпрнпг,
пднпснп
урбанистишкпг
плана.

пристигну у тпку јавнпг
увида;

изградои и
Правилникп садржини
нашину и ппступку
израде дпкумената
прпстпрнпг и
урбанистишкпг
планираоа („Сл. Лист
РС“ брпј 64/15 уређује
ппступак ранпг јавнпг
увида
Мера није преузета из
Мпдела ЛАП-а
Меру није мпгуће
спрпвести :

12.1.2

Унапредити
транспарентнпст
рада надлежне
кпмисије у тпку
ранпг јавнпг увида.

Јавнп пбјављене све
пристигле примедбе и
исхпди ппступаоа
кпмисије или других
пргана ппщтине пп тим
примедбама.

12.1.3

Детаљније
прпписати
прпцедуре
пдлушиваоа
надлежнпг пргана
ппщтине п
пптврђиваоу или
пдбијаоу
урбанистишкпг
прпјекта

Усвпјени дпдатни
критеријуми, прпцедура
пдлушиваоа и пракса
пбразлагаоа надлежнпг
пргана ппщтине
приликпм пдбијаоа или
пдпбреоа урбанистишкпг
прпјекта за кпји
надлежна кпмисија
ппднесе захтев на
пдлушиваое.

Закпн п планираоу и
изградои и Правилник
п садржини нашину и
ппступку израде
дпкумената
прпстпрнпг и
урбанистишкпг
планираоа („Сл. Лист
РС“ брпј 64/15 уређује
ппступак ранпг јавнпг
увида
Мера није преузета из
Мпдела ЛАП-а
Меру није мпгуће
спрпвести :
Закпн п планираоу и
изградои је уређен
ппступак пптврђиваоа
урбанистишкпг прпјекта

12.1.4

Прпписати
прпцедуру за
ппступаое
надлежних пргана
ппщтине у ппсебним
слушајевима
фпрмираоа
грађевинских
парцела укпликп
плански дпкумент
није дпнет, кап и за
прихватаое других
дпказа п рещеним
импвинскп-правним
пднпсима.

Прпписане прпцедуре за
ппступаое надлежних
пргана ппщтине у
ппсебним слушајевима
фпрмираоа
грађевинских парцела
укпликп плански
дпкумент није дпнет, кап
и за прихватаое других
дпказа п рещеним
импвинскп-правним
пднпсима;
Пдређенп щта су тп други
дпкази.

Мера није преузета из
Мпдела ЛАП-а
Меру није мпгуће
спрпвести :
Закпн п планираоу и
изградои није датп
пвлащћеое лпкалнпј
сампуправи да
прппище прпцедуре

Циљ 12.2. Смаоена дискреципна пвлащћеоа ппщтине у прпцесу пдређиваоа дпдатних ппгпднпсти за плаћаое дппринпса за пбјекте пд ппсебнпг значаја за развпј
јединице лпкалне сампуправе
Базна вреднпст
индикатпра

Индикатпри циља

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

Дп усвајаоа ЛАП-а
Усвпјен акт кпјим ће бити прпписани критеријуми за даваое статуса пбјекта пд ппсебнпг није дпнета ниједна
знашаја за развпј ппщтине, кап и прпцедура за пдлушиваое п пвпм питаоу.
јавна пплитика кпјпјм
се уређује пва пбласт

1 јавна пплитика – Пдлука

Индикатпр испуоенпсти
Активнпсти
(квалитета) мере

Индикатпри
активнпсти

Одгпвпрни
субјекат

рпк

12.2.1

Прпписати услпве и
критеријуме за
даваое статуса
пбјекта пд ппсебнпг
знашаја за развпј
ппщтине.

Усвпјен акт кпји
дефинище услпве и
критеријуме за даваое
статуса пбјекта пд
ппсебнпг знашаја за
развпј ппщтине

Дппунити ппщти акт кпјим се
уређује утврђиваое дппринпса
за уређиваое грађевинскпг
земоищта

Дппуоен
ппщти акт
кпјим се
уређује
утврђиваое
дппринпса за
уређиваое
грађевинскпг
земоищта

Ппщтинска
управа
Ппщтинскп
веће
Председник
ппщтине
Скупщтина
ппщтине

За спрпвпђеое пве
Мера је у
активнпсти
30.09.2018
пптпунпсти преузета
нису пптребни
из мпдела ЛАП-а
дпдатни
ресурси

12.2.2

Прпписати
прпцедуру

Усвпјен акт кпји
дефинище прпцедуру

Дппунити ппщти акт кпјим се
уређује утврђиваое дппринпса

Дппуоен
ппщти акт

Ппщтинска
управа

30.09.2018

Р. бр. мере Назив мере

Пптребни
ресурси

За спрпвпђеое пве

Наппмене

Мера је у
пптпунпсти преузета

пдлушиваоа п
даваоу статуса
пбјекта пд ппсебнпг
знашаја за развпј
ппщтине

12.2.3

Прпписати услпве и
критеријуме за
пдређиваое
дпдатних ппгпднпсти
за плаћаое
дппринпса за
пбјекте пд ппсебнпг
знашаја за развпј
ппщтине, кап и за
умаоеое изнпса
дппринпса за пбјекте
станпградое.

пдлушиваоа п даваоу
статуса пбјекта пд
ппсебнпг знашаја за
развпј ппщтине

Усвпјен акт кпји
прпписује услпве и
критеријуме за
пдређиваое дпдатних
ппгпднпсти за плаћаое
дппринпса за пбјекте пд
ппсебнпг знашаја за
развпј ппщтине, кап и за
умаоеое изнпса
дппринпса за пбјекте
станпградое.

за уређиваое грађевинскпг
земоищта

Дппунити ппщти акт кпјим се
уређује утврђиваое дппринпса
за уређиваое грађевинскпг
земоищта

кпјим се
уређује
утврђиваое
дппринпса за
уређиваое
грађевинскпг
земоищта

Дппуоен
ппщти акт
кпјим се
уређује
утврђиваое
дппринпса за
уређиваое
грађевинскпг
земоищта

Ппщтинскп
веће
Председник
ппщтине
Скупщтина
ппщтине

Ппщтинска
управа
Ппщтинскп
веће
Председник
ппщтине
Скупщтина
ппщтине

активнпсти
из мпдела ЛАП-а
нису пптребни
дпдатни
ресурси

За спрпвпђеое пве
Мера је у
активнпсти
30.09.2018
пптпунпсти преузета
нису пптребни
из мпдела ЛАП-а
дпдатни
ресурси

Област 13: Фпрмираое радних тела на нивпу ппщтине
Опис пбласти: Шланпм 36. Закпна п лпкалнпј сампуправи предвиђенп је да скупщтина ЈЛС пснива стална или ппвремена радна тела за разматраое питаоа из оене
надлежнпсти, даваое мищљеоа на предлпге прпписа и пдлука кпје дпнпси, кап и за пбављаое других ппслпва утврђених статутпм. С друге стране, Закпн прпписује да
се питаоа брпја, избпра, кап и права и дужнпсти председника и шланпва пвих тела утврђују Статутпм ЈЛС. Иакп нпрмативни пквир и пракса не указују нужнп на
ппстпјаое некпг пд пблика кпрупције у прпцесу фпрмираоа и рада радних тела, нашин на кпји је пва пбласт регулисана, кап и ппдаци и анализе праксе у пвпј пбласти
указују на знашајан степен нетранспарентнпсти, велика дискреципна пвлащћеоа псниваша радних тела и самих радних тела, кап и на пптенцијалну неефикаснпст и
несврсисхпднпст у трпщеоу јавних ресурса. На пример, ппстпјећи нпрмативни пквир не предвиђа фпрмираое регистра, пднпснп јединствене евиденције на нивпу билп
кпг пргана јавне власти, па ни на нивпу ЈЛС, а у кпјпј би се налазили ппдаци п фпрмираоу, укупнпм брпју и утрпщеним средствима за рад сталних и ппвремених радних
тела, кап и п резултатима оихпвпг рада и ппстигнутим циљевима. Управп збпг защтите јавнпг интереса, кпји мпже бити нарущен ппстпјећим нашинпм на кпји се у пракси
пдвија фпрмираое, функципнисаое и финансираое радних тела, пва пбласт на нивпу лпкалне сампуправе мпже знашајнп бити унапређена крпз усвајаое и примену
лпкалнпг антикпрупцијскпг плана, нарпшитп у следећим идентификпваним прпблемима: пдусуства јединствене евиденције п фпрмираоу, укупнпм брпју и утрпщеним
средствима за рад сталних и ппвремених радних тела, пдсуства јаснп ппстављених циљева, задатака и рпкпва, неппстпјаоа или неадекватнпг правнпг пснпва за
фпрмираое радних тела, пдсуства јасних услпва и критеријума за избпр шланпва раднпг тела и оихпвпг брпја, регулисаоа права на накнаду и нејаснпг пднпса између
радних тела и редпвних ппслпва других пргана и служби ЈЛС.

Ова пбласт се не разрађује у ЛАП-у ппштп је иста уређена ппштим актима Општине (Статут Општине Власптинце, Ппслпвник Скупштине Општине
Власптинце)

Циљ 13.2. Ппвећана транспарентнпст у прпцесу фпрмираоа и рада радних тела на нивпу ппщтине
Индикатпри циља

Базна вреднпст
индикатпра

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

Усппстављен јавнп дпступан регистар са ппдацима п свим радним телима на нивпу
ппщтине

Дп усвајаоа ЛАП-а није
дпнета ниједна јавна
пплитика кпјпјм се
уређује пва пбласт

1 јавна пплитика - регистар

Р. бр. мере Назив мере

13.2.1

Индикатпр испуоенпсти
Активнпсти
(квалитета) мере

Сашиоен и на интернет
презентацији ппщтине
пбјављен регистар кпји
садржи следеће
инфпрмације: брпј, назив
Пбезбедити пптпуну
и састав свих радних
дпступнпст
тела; правни пснпв за
инфпрмација п свим
Фпрмираое регистра
оихпвп фпрмираое,
радним телима на
мандат кпји је ппверен
нивпу ппщтине
радним телима, циљеве,
активнпсти, рпкпве,
висину накнаде кпју
шланпви радних тела
дпбијају и друге ппдатке.

Индикатпри
активнпсти

Одгпвпрни
рпк
субјекат

Фпрмиран и
пбјављен
Секретар
регистар на сајту СП
ппщтине

Пптребни
ресурси

Наппмене

За спрпвпђеое
Децембар пве активнпсти
2017.
нису пптребни
дпдатни ресурси

Област 14: Јавне набавке
Опис пбласти: Јавне набавке се, према свпјпј прирпди, перманентнп налазе у фпкусу разлишитих антикпрупцијских јавних пплитика, не самп у Србији. Усвајаоем нпвпг
Закпна п јавним набавкама из 2012. гпдине, са некпликп каснијих измена и дппуна (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 i 68/15), Стратегије развпја јавних набавки у
Републици Србији за перипд пд 2014. дп 2018. гпдине и Акципнпг плана за оенп спрпвпђеое, ушиоенп је дпста ппмака у правцу спрешаваоа кпрупције у пвпј пбласти.
Ипак, дпсадащоа примена Закпна већ је захтевала пдређене измене и дппуне, а ппказала је и да је на институципналнпм нивпу мпгуће и пптребнп дпдатнп унапредити
примену ппзитивних прпписа у пбласти јавних набавки. Агенција је тп утврдила, између псталпг, ппсетама институцијама у тпку кпнтрпле планпва интегритета, у кпјима
јавне набавке шине једну пд заједнишких пбласти за цеп јавни сектпр.
Сузбијаое кпрупције и неправилнпсти у ппступцима јавних набавки шестп се налази у кплизији са маое или вище пправданим захтевима за ефикаснпщћу ппступака,
пднпснп са ппвећаоем брзине кпјпм се за пптребе јавнпг сектпра и оегпвпг адекватнпг функципнисаоа набављају дпбра и услуге. Псим тпга, захтев за пбезбеђиваоем
пптребне кпнкуретнпсти на тржищту такпђе је у ппјединим аспектима у кплизији са антикпрупцијским пплитикама и мерама, иакп на први ппглед тп треба да буду
међуспбнп кпмпатибилни захтеви, већа кпнкуренција ппдразумева већу међуспбну кпнтрплу између ппнуђаша, а тиме и смаоеое пптенцијалних кпруптивних утицаја

на нарушипце. Тп, међутим, шестп није слушај, јер се у пбластима у кпјима ппстпји пщтрија кпнкуренција, а слаба птппрнпст система на кпруптивне утицаје,
експпненцијалнп ппвећавају и интензитет и фпрме утицаја ппнуђаша на нарушипце да бащ пни дпбију угпвпр за пдређену јавну набавку.
Измене и дппуне ЗЈН из 2015. гпдине су ппвећале ефикаснпст и кпнкурентнпст, али су истпвременп птвприле нпви и дпдатни прпстпр за кпруптивне утицаје. Пднпс
између разлишитих захтева и пшекиваоа пд ппступака јавних набавки, кпји су некада међуспбнп пгранишавајући, не мпже једнпм и унапред бити дат кап кпнашан, већ
представља сталнп тражеое пптималне мере у кпјпј ће ти захтеви бити адекватнп и пправданп заступљени, а све тп у најбпљем јавнпм интересу. Управп у тпме лежи
важнпст интернпг регулисаоа пвих ппступака у свакпј ппјединашнпј институцији, па и на нивпу ЈЛС. Дпк Закпн даје пквир кпји је ппщти и заједнишки за цеп јавни сектпр,
сваки ппјединашни рукпвпдилац кпји сматра да треба да пјаша антикпрупцијски аспект ппступака јавних набавки, мпже разлишитим механизмима дпбрпг управљаоа тп
и да ушини. Када је реш п прганима ЈЛС, пви механизми мпгу бити уграђени управп у лпкални антикпрупцијски план.
Измене и дппуне Закпна п јавним набавкама из 2015. гпдине садрже рещеоа кпја пшигледнп ппвећавају ефикаснпст ппступака, али кпја мпгу бити прпблематишна са
станпвищта ризика на настанак кпрупције. Реш је п следећим аспектима кпји ће бити пбрађени у Мпделу ЛАП-а: спрпвпђеоу мещпвитих јавних набавки и јавних набавки
мале вреднпсти, питаоу ппкретаоа ппступка јавних набавки из разлпга хитнпсти, дпказиваоу испуоенпсти услпва за ушещће у јавнпј набавци, и транспарентнпсти
ппступка јавних набавки. Псим тпга, свака ЈЛС је ппзвана да у пвпј пбласти дпда и друге циљеве и мере дп кпјих је дпщла на пснпву свпје праксе и прпблема у
спрпвпђеоу јавних набавки.
Циљ 14.1: Смаоеое и кпнтрпла дискреципних пвлащћеоа приликпм дпнпщеоа пдлука п типу јавних набавки кпје ће бити расписан
Индикатпри циља

Базна вреднпст
индикатпра

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

Усвпјене измене и дппуне интерних аката у пбласти јавних набавки у правцу детаљнијег
регулисаоа спрпвпђеоа мещпвитих јавних набавки, јавних набавки мале вреднпсти и
јавних набавки расписаних из разлпга хитнпсти

Дп усвајаоа ЛАП-а н
дпнета једна јавна
пплитика кпјпјм се
уређује пва пбласт

Ппис система кпнтрпле кпд спрпвпђеоа
мещпвитих јавних набавки и јавних набавки мале
вреднпсти и јавних набавки расписаних из разлпга
хитнпсти.

Р. бр. мере Назив мере

14.1.1

Индикатпр испуоенпсти
Активнпсти
(квалитета) мере

Пбавезу је пптребнп
усппставити крпз измене
и дппуне интернпг
Усппставити пбавезу
правнпг пквира у пбласти
дпдатнпг пбразлпјавних набавки кпјим би
жеоа пкплнпсти,
се прпписалп да се за
пптребе и ппраслушајеве расписиваоа
вданпсти за спрпвпмещпвитих јавних
ђеое мещпвитих
набавки израђују
јавних набавки.
ппсебна пбразлпжеоа
пкплнпсти, пптреба и
пправданпсти.

Индикатпри
активнпсти

Измена и дппуна Правилника
п уређеоу ппступка јавне
Дпнет
набавке у ппщтини
Правилник
Власптинце

Одгпвпрни
рпк
субјекат

Пптребни
ресурси

За спрпвпђеое
пве активнпсти
Ппщтинскп Децембар
нису пптребни
веће
2017.
дпдатни
ресурси

Наппмене

14.1.2

Усппставити пбавезу
да се у слушају јавних
набавки мале
вреднпсти
(вреднпсти маое пд
500.000 динара)
ппзив за
дпстављаое ппнуде
упућује најмаое
једнпм ппнуђашу
кпји врщи делатнпст
кпја је предмет јавне
набавке, а да
укпликп тп није
мпгуће, пбавезнп
ппстпји
пбразлпжеое такве
пдлуке.

Пбавезу је пптребнп
усппставити крпз измене
и дппуне интернпг
правнпг пквира у пбласти
јавних набавки кпјим би
се прпписалп да се
слушају јавних набавки
мале вреднпсти ппзив за
дпстављаое ппнуде
упућује најмаое једнпм
ппнуђашу кпји врщи
делатнпст кпја је предмет Измена и дппуна Правилника
Дпнет
јавне набавке, а да
из ташке 14.1.1.
Правилник
укпликп тп није мпгуће,
пбавезнп ппстпји
пбразлпжеое такве
пдлуке. На тај нашин се из
прпцеса елиминище
„лишнп увереое“
пвлащћенпг лица да пни
кпјима се упућује ппзив
за дпстављаое ппнуде
мпгу да спрпведу јавну
набавку, без пбзира на
делатнпст кпјпм се баве.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
Ппщтинскп Децембар
нису пптребни
веће
2017.
дпдатни
ресурси

14.1.3

Пбавезу је пптребнп
усппставити крпз измене
и дппуне интернпг
правнпг пквира у пбласти
јавних набавки кпјим би
Уппставити пбавезу се у слушајевима у кпјима Измена и дппуна Правилника
Дпнет
дефинисаоа разлпга је тп мпгуће, пдредип
из ташке 14.1.1.
Правилник
хитнпсти.
ппјам хитнпсти (на
пример, у пднпсу на
слушајеве пних јавних
набавки кпје су дп сада у
ппщтине најшещће
расписиване кап хитне).

За спрпвпђеое
пве активнпсти
Ппщтинскп Децембар
нису пптребни
веће
2017.
дпдатни
ресурси

14.1.4

Пбавезу је пптребнп
усппставити крпз измене
и дппуне интернпг
правнпг пквира у пбласти
јавних набавки кпјим би
се дефинисалп у кпјим
слушајевима, за кпје јавне
Усппставити пбавезу набавке и на кпји нашин
дефинисаоа „других се пдређује щта је тп
пдгпварајућих
други пдгпварајући
нашина дпказиваоа нашин дпказиваоа у
Измена и дппуна Правилника
Дпнет
кпји мпже
слушајевима у кпјима се из ташке 14.1.1.
Правилник
пбухватити и
кап услпв за ушещће у
технишку
јавнпј набавци пд
дпкументацију
ппнуђаша захтева да
прпизвпђаша“.
дпбра, услуге и радпви
имају и друщтвене и
друге карактеристике (на
пример, екплпщке или
безбеднпсне
карактеристике,
енергетску ефикаснпст и
слишнп).

За спрпвпђеое
пве активнпсти
Ппщтинскп Децембар
нису пптребни
веће
2018.
дпдатни
ресурси

Циљ 14.2. Ппвећаое ппступка транспарентнпсти и кпнтрпле јавних набавки
Индикатпри циља
Сва дпкумента кпја настају у ппступцима јавних набавки се јавнп пбјављују (псим укпликп
не ппдлежу пгранишеоима за јавнп пбјављиваое кпја су дефинисана другим закпнима).
Брпј представника јавнпсти - грађанских ппсматраша - кпји ушествују у припреми,
спрпвпђеоу или кпнтрпли ппступака јавних набавки.

Р. бр. мере Назив мере

Индикатпр испуоенпсти
Активнпсти
(квалитета) мере

Базна вреднпст
индикатпра

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

Дп усвајаоа ЛАП-а је
дпнета једна јавна
пплитика кпјпјм се
уређује пва пбласт

брпј и/или карактер дпкумената кпји настају у
ппступку јавних набавки кпји се јавнп пбјављују (у
прпсеку).
Брпј ЈН у кпје је укљушен грађански ппсматраш у
пднпсу на укупан брпј ЈН у пдређенпм временскпм
перипду.

Индикатпри
активнпсти

Одгпвпрни
рпк
субјекат

Пптребни
ресурси

Наппмене

14.2.1

Пбавезу је пптребнп
усппставити крпз измене
и дппуне интернпг
правнпг пквира у пбласти
јавних набавки или
усвајаоем ппсебнпг
упутства кпјим би се сва
Усппставити пбавезу
дпкумента кпја настају у
да се сва дпкумента
ппступцима јавних
кпја настају у
Изврщити измену и дппуну
набавки јавнп пбјавила, а
ппступцима јавних
интернпг акта
не самп пна кпја су
набавки јавнп
закпнпм изришитп
пбјављују.
прпписана кап јавна (на
пример, записници п
пцени ппнуда, извещтаји
п струшнпј пцени,
извещтаји п праћеоу и
реализацији јавних
набавки итд.).

Изврещене
Нашелник
измене и
ппщтинске
дппуне
управе
интернпг акта

За спрпвпђеое
пве активнпсти
31.12.2017. нису пптребни
дпдатни
ресурси

14.2.3

Интерним актпм у
пбласти јавних набавки
прпписане врсте ЈН у
кпјима је пбавезнп
Дефинисати врсте
укљушиваое
јавних набавки кпје представника јавнпсти спрпвпди ппщтина а грађанскпг ппсматраша.
у кпјима је пбавезнп Дефинисаое ушещћа
Изврщити измену и дппуну
укљушиваое
представника јавнпсти - интернпг акта
представника
грађанскпг ппсматраша
јавнпсти - грађанскпг треба да буде
ппсматраша
спрпведенп за фазе
припреме, спрпвпђеоа
(рада кпмисије за ЈН) или
кпнтрпле над дпдељенпм
јавнпм набавкпм.

Изврещене
Нашелник
измене и
ппщтинске
дппуне
управе
интернпг акта

За спрпвпђеое
пве активнпсти
31.12.2017. нису пптребни
дпдатни
ресурси

Област 15: Јашаое интерних механизама финансијске кпнтрпле
Опис пбласти: Управљаое јавним ресурсима треба да буде пдгпвпрнпст свакпг ппјединашнпг пргана јавне власти кпји тим ресурсима распплаже. Да би пни мпгли да
испуне ту важну функцију, неппхпднп је усппстављаое и јашаое интерних механизама за управљаое јавним ресурсима, кап и јашаое интерне кпнтрпле над трпщеоем
средстава. Дпсадащоа пракса у пвпј пбласти ппказује знашајне недпстатке, а неки пд оих су: ппстпјећи систем фпрмираоа бучета пргана јавне власти није дпвпљнп
транспарентан и није адекватан са станпвищта пбјективнпг праћеоа и ефикасне кпнтрпле; не ппстпји јединствени правни пквир за усппстављаое пвих механизама; круг
субјеката, пднпснп пргана јавне власти кпји су у пбавези да уведу пве механизме је пгранишен самп на неке државне пргане; критеријуми за усппстављаое су дати самп
на нивпу брпја заппслених, а не и бучета кпјим распплажу; интерни ревизпри нису независни у свпм раду, јер су ппдређени рукпвпдипцима пргана у кпјима раде; не
ппстпје капацитети, нити пбушени кадрпви у прганима јавне власти кпји су сппспбни да спрпвпде ефикаснп финансијскп управљаое и кпнтрплу и такп даље. Сви пви
недпстаци нарпшитп се пднпсе на ЈЛС, кпје су дпдатнп пптерећене недпстаткпм пптребних кадрпва и ресурса за адекватнп спрпвпђеое прпцеса бучетске кпнтрпле,
интерне ревизије и финансијскпг управљаоа и кпнтрпле. Упркпс брпјним пгранишеоима са кпјима се супшава већина ЈЛС у Србији, лпкалним планпм за бпрбу прптив
кпрупције неппхпднп је предвидети макар припрему усппстављаоа адекватнпг система интерне ревизије и финансијскпг управљаоа и кпнтрпле, кап и јашаое
капацитета бучетске инспекције тамп где пна нема дпвпљнп капацитета за рад. Перипд важеоа лпкалнпг антикпрупцијскпг плана ће бити такав да је у перипду
оегпвпг важеоа неппхпднп изврщити анализу ппстпјећих ресурса и капацитета и предвидети унутращое прерасппређиваое кадрпва, оихпву едукацију или
заппщљаваое нпвих лица кпја би се бавила пвим, за сузбијаое кпрупције вепма важним пбластима.
Циљ 15.1. Усппстављен ефикасан систем интерне ревизије на нивпу ппщтине
Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

Индикатпри циља

Базна вреднпст индикатпра

Усвајаое јавних пплитика на нивпу ппщтине кпје пмпгућавају усппстављаое система
интерне ревизије

Дп усвајаоа ЛАП-а није
Три јавне пплитике
дпнета ниједна јавна пплитика

Р. бр. мере Назив мере

15.1.1

Израдити анализу
пптреба, ресурса и
капацитета ппщтине
за усппстављаое
система интерне
ревизије, у складу са
Правилникпм п
заједнишким
критеријумима за
прганизпваое и
стандардима и
метпдплпщким
упутствима за
ппступаое и

Индикатпр испуоенпсти
Активнпсти
(квалитета) мере
Спрпведена анализа
пптреба, ресурса и
капацитета ппщтине за
усппстављаое једнпг пд
три мпгућа мпдалитета
система интерне
ревизије, у складу са
шланпм 3. Правилника п
заједнишким
критеријумима за
прганизпваое и
стандардима и
метпдплпщким
упутствима за

Индикатпри
активнпсти

Анализа кпја се пднпси Спрпведена
на предметну пбласт
анализа

Одгпвпрни
субјекат

Нашелник
Ппщтинске
управе

рпк

Пптребни
ресурси

2017

За
спрпвпђеое
пве
активнпсти
нису
пптребни
дпдатни
ресурси

Наппмене

извещтаваое
интерне ревизије у
јавнпм сектиру
(„Службени гласник
РС” бр. 99/11 i
106/13)

15.1.2

15.1.3

ппступаое и
извещтаваое интерне
ревизије у јавнпм
сектиру („Службени
гласник РС“ бр. 99/11 i
106/13)

Усвпјен правни акт кпјим
се усппставља систем
интерне ревизије;
Усвпјене измене/дппуне
Усппставити
систематизације кпјима
нпрмативне,
се увпде радна места за
прганизаципне,
интерну ревизију;
кадрпвске,
Заппслена и/или
материјалне и
пдређена лица пд
технишке
ппстпјећих заппслених за Дпнети Пдлуку и
претппставке за
интерну ревизију;
рещеое
усппстављаое
Пбезбеђени услпви за
система интерне
пбуку и сертификпваое
ревизије, у складу са
лица за интерну ревизију
резултатима анализе
у слушајевима у кпјима
пптреба, ресурса и
пни не ппстпје
капацитета ппщтине.
Пбезбеђене материјалне
и технишке претппставке
за функципнисаое
интерне ревизије

Пбезбедити
ефикаснп
функципнисаое
система интерне
ревизије.

Усвпјен стратещки трпгпдищои план интерне
ревизије, гпдищои план
рада интерне ревизије и
планпви ппјединашних
ревизија;
Усвпјен систем израде и
ппднпщеоа ревизпрских
извещтаја;
Усппстављен систем
праћеоа преппрука из
ревизпрскпг извещтаја.

1. Израдити нацрт плана
рада интерне ревизије и
планпви ппјединашних
ревизија;
Усвпјен систем израде и
ппднпщеоа ревизпрских
извещтаја;

Усппстављен систем
праћеоа преппрука из
ревизпрскпг извещтаја.

Пдлука п псниваоу
интерне ревизије
ппщтине
Власптинце
Измена Пдлуке п
ппщтинскпј управи
Власптинце;
Измене и дппуне
систематизације
Ппщтинске управе
Власптинце
Рещеое п
пдређивану лица за
интерну ревизију
Сертификпваое
интернпг ревизпра
Ппремаое
канцеларије за ИР

Председник
ппщтине

2017
2017

Ппщтинскп
веће
Власптинце
Нашелник уз
сагласнпст
Ппщтинскпг
већа

2017

Председник
ппщтине

2018

Министарствп
финансија ЦЈХ
Нашелник

2018

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

2018

1. Интерни
ревизпр
2. Ппщтинска
1.Израђен плана рада
управа
3. Ппщтинскп
веће

30.06.2018.г

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни ресурси

Циљ 15.2. Усппстављен ефикасан систем финансијскпг управљаоа и кпнтрпле
Индикатпри циља

Базна вреднпст
индикатпра

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

Усвпјене јавне пплитике на нивпу ппщтине кпје пмпгућавају усппстављаое система
финансијскпг управљаоа и кпнтрпле.

Дп усвајаоа ЛАП-а
није дпнета ниједна
јавна пплитика

3 јавне пплитика

Р. бр. мере Назив мере

Индикатпр испуоенпсти
Активнпсти
(квалитета) мере

Индикатпри
активнпсти

15.2.1

Израдити анализу
пптреба, ресурса и
капацитета ппщтине
за усппстављаое
система
финансијскпг
управљаоа и
кпнтрпле, у складу са
Правилникпм
п заједнишким
критеријумима и
стандардима за
усппстављаое,
функципнисаое и
извещтаваое п
систему
финансијскпг
управљаоа и
кпнтрпле у јавнпм
сектпру (“Службени
гласник РС”, бр.
99/11 od 27.12.2011.
гпдине)

Спрпведена анализа
пптреба, ресурса и
капацитета ппщтине за
усппстављаое система
финансијскпг управљаоа
и кпнтрпле, у складу са
Правилникпм п
заједнишким
критеријумима и
Анализа кпја се пднпси Спрпведена
стандардима за
на пву пбласт
анализа
усппстављаое,
функципнисаое и
извещтаваое п систему
финансијскпг управљаоа
и кпнтрпле у јавнпм
сектпру (“Службени
гласник РС”, бр. 99/11 od
27.12.2011. гпдине)

15.2.2

Усппставити
нпрмативне,
прганизаципне,
кадрпвске,
материјалне и
технишке

Усвпјен правни акт кпјим
се усппставља систем
финансијскпг управљаоа
и кпнтрпле;
Усвпјене измене/дппуне
систематизације кпјима

Дпнети Правилник п
ФУК,
Дпнета два
Изменити Правилник п
наведена
систематизацији
правилника
радних места у
Ппщтинскпј управи

Одгпвпрни
субјекат

рпк

Пптребни
ресурси

Септембар
2017

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

Ппщтинскпве Децембар
ће
2017.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

Ппщтинскп
веће

Наппмене

претппставке за
усппстављаое
система
финансијскпг
управљаоа и
кпнтрпле, у складу са
резултатима анализе
пптреба, ресурса и
капацитета ппщтине.

15.2.3

Пбезбедити
ефикаснп
функципнисаое
система
финансијскпг
управљаоа и
кпнтрпле.

се увпде радна места
надлежна за финансијскп
управљаое и кпнтрплу;
Заппслена и/или
пдређена лица задужена
за финансијскп
управљаое и кпнтрплу;
Пбезбеђене преппставке
за пбуку лица надлежних
за финансијскп
управљаое и кпнтрплу у
слушајевима у кпјима пни
не ппстпје (ушещће на
неппхпдним пбукама и
слишнп).
Пбезбеђене материјалне
и технишке претппставке
за функципнисаое
система финансијскпг
управљаоа и кпнтрпле
(бучет, прпстприје,
ппрема итд.).
Усвпјен план и прпграм
система финансијскпг
управљаоа и кпнтрпле;
Усвпјен систем израде и
ппднпщеоа извещтаја п
финансијскпм
управљаоу и кпнтрпли;
Усппстављен систем
праћеоа преппрука из
извещтаја п
финансијскпм
управљаоу и кпнтрпли.

Усвпјити план и
прпграм финансијскпг
управљаоа и кпнтрпле;
Усвпјити систем
(прпцедуру) израде и
ппднпщеоа извещтаја
п финансијскпм
управљаоу и кпнтрпли

Усвпјен план и
прпграм система
финансијскпг
управљаоа и
кпнтрпле;
Пдлука п
Председник
кпнсплидпванпм ппщтине
пдпбраваоу
имплементације и
упптребе свих
прпцеса из
листе/мапе
прпцеса

31.12.2017.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни
ресурси

Циљ 15.3. Ојашан систем кпнтрпле бучетских средстава кприсника бучета ппщтине
Индикатпри циља

Базна вреднпст
индикатпра

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

Ппвећан брпј бучетских инспектпра;
Ппвећан брпј кпнтрпла кпје спрпвпде бучетски инспектпри на пдређенпм временскпм
нивпу (прецизирати на кпм нивпу)

Дп усвајаоа ЛАП-а
није дпнета ниједна
јавна пплитика

брпј бучетских инспектпра
брпј кпнтрпла кпје спрпвпде бучетски инспектпри
на пдређенпм временскпм нивпу (прецизирати на
кпм нивпу)

Индикатпр испуоенпсти
Активнпсти
(квалитета) мере

Индикатпри
активнпсти

Одгпвпрни
субјекат

15.3.1

Израдити анализу
пптреба, ресурса и
капацитета ЈЛС за
јашаое службе за
бучетску инспекцију
кпју пснива ЈЛС у
складу са Закпнпм п
бучетскпм систему
(“Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 - испр.,
108/13, 142/14, 68/15 др. закпн, 103/15 и
99/16).

Спрпведена анализа
пптреба, ресурса и
капацитета ЈЛС за јашаое
Спрпведена анализа
службе за бучетску
пптреба и ресурса
инспекцију кпју пснива
ЈЛС у складу са Закпнпм п
бучетскпм систему.

Спрпведена
анализа

Ппщтинскп
веће

15.3.2

Пбезбедити
ефикаснп
функципнисаое
службе за бучетску
инспекцију кпју
пснива ЈЛС у складу
са Закпнпм п
бучетскпм систему и
у складу са
резултатима анализе
пптреба, ресурса и
капацитета ЈЛС.

Усвпјене измене и/или
дппуне систематизације
радних места кпје
пбезбеђују ппвећаое
брпја бучетских
инспектпра, у складу са
анализпм пптреба;
Заппслени нпви бучетски
инспектпри или
изврщена прерасппдела
ппстпјећих заппслених
службеника на ппслпве
бучетске инспекције, у

Измена и
дппуна
Правилника
Септембар
Нашелник ПУ
п система2018.
тизацији
радних места

Р. бр. мере Назив мере

На пснпву резултата
Анализе из ташке 15.3.1.
изврщити или не измене и
дппуне Правилника п
систематизацији радних
места у Ппщтинскпј управи

рпк

Пптребни
ресурси

Јун 2018.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни ресурси

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни ресурси

Наппмене

складу са анализпм
пптреба;
Усппстављен систем
израде прпграма и плана
спрпвпђеоа кпнтрпле
бучетске инспекције;
Пбезбеђенп спрпвпђеое
мера из рещеоа бучетске
инспекције, у складу са
Закпнпм п бучетскпм
систему (на пример,
дпследна пбустава
исплате средстава
индиректним бучетским
кприсницима у
слушајевима утврђених
неправилнпсти и
неппступаоа пп мерама
из рещеоа, издаваое
налпга враћаое
средстава и слишнп).

Област 16: Јашаое механизама грађанскпг надзпра и кпнтрпле у прпцесу планираоа и реализације бучета ппщтине
Опис пбласти: Бучет ЈЛС је правни дпкумент кпји утврђује план прихпда и расхпда за једну календарску гпдину. Међутим, бучет је знатнп вище пд тпга - пн представља
једну пд најважнијих лпкалних јавних пплитика и пснпвни инструмент за реализацију прпјеката пд знашаја за јавни интерес лпкалне заједнице. Без дпбрп планиранпг,
дпвпљнп транспарентнпг и пптималнп кпнтрплисанпг бучета ЈЛС, ризик пд неадекватнпг трпщеоа шестп врлп пгранишене кплишине нпвца кпјпм распплаже ЈЛС
изузетнп је велики. Псим ризика пд неадекватнпг трпщеоа бучета (пднпснп трпщеоа кпје не пдгпвара стварним пптребама лпкалне заједнице), у пкплнпстима лпщег
планираоа, недпвпљне транспарентнпсти и неппстпјаоа екстернпг надзпра над трпщеоем бучета, ппјављују се и ппстају и ризици пд кпрупције у оеним разлишитим
ппјавним пблицима, кпјима је заједнишки именитељ злпупптреба јавнпг нпвца за разлишите приватне интересе, билп да су пни лишни, групни, интереси пплитишких
странака или неки други. Упркпс сталним настпјаоима да се прпцес управљаоа лпкалним бучетпм ушини птвпренијим за јавнпст, пднпснп птппрним на ризике пд
кпрупције, на ппстпјаое дискреципних пдлука или на непланскп и неадекватнп трпщеое (на пример, крпз увпђеое пбавезујуће јавне расправе п лпкалнпм бучету), тај
прпцес је неппхпднп кпнстантнп пснаживати и држати ппд луппм заинтереспване јавнпсти. Једнпм дпстигнут нивп напретка у пвпј пбласти не знаши и оегпвп
самппдржаваое, услед „прирпдне тенденције“ свих пргана јавне власти за држаоем инфпрмација п бучету щтп је мпгуће даље пд пшију јавнпсти. Псим тпга, савремени
системи инфпрмисаоа, ппјава и щиреое упптребе интернета и друщтвених мрежа знатнп ппвећава пптребу, али и мпгућнпсти за јашаое транспарентнпсти билп кпје
јавне пплитике, па и пне кпја се тише управљаоа јавним финансијама.
Псим јавних расправа, кап једне пд најприхваћенијих фпрми укљушиваоа јавнпсти у прпцес израде лпкалнпг бучета, ЈЛС крпз свпје лпкалне антикпрупцијске планпве

мпгу и на друге нашине да пбезбеде щиру партиципацију, већу транспарентнпст и јашу кпнтрплу јавнпсти у пвпј пбласти. У тпм правцу, пптребнп је прпписати мере и
спрпвести активнпсти у правцу бпљег и интензивнијег инфпрмисаоа јавнпсти п бучетскпм циклусу, пптпм усппставити шврщћу везу између пптреба и интереса
станпвника лпкалне заједнице и прпјеката кпји се финансирају из лпкалнпг бучета, кап и усппставити пбавезу пргана ЈЛС да интензивније и свепбухватније извещтавају
п реализацији, пднпснп трпщеоу јавнпг бучета. Ппсебну пажоу пптребнп је ппсветити пбавещтаваоу грађана п стаоу лпкалнпг бучета и тп на нашин, у фпрми и језикпм
кпји ће бити разумљив најщирем мпгућем кругу станпвника лпкалне заједнице, щтп се мпже ппстићи усппстављаоем пбавезе редпвне израде Грађанскпг впдиша крпз
лпкални бучет.
Циљ 16.1. Усппстављен ефикасан систем инфпрмисаоа и укљушиваоа јавнпсти у прпцес планираоа и надзпра над трпщеоем лпкалнпг бучета
Индикатпри циља

Базна вреднпст индикатпра

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

брпј пнсултативних састанака са грађанствпм
брпј јавних расправа
брпј прагнизпваних даваоа предлпга прпјеката пд стране грађана
брпј грађана кпји су гласали за прпјекте

Дп усвајаоа ЛАПЗ-а није дпнета
ниједна јавна пплитика

1 јавна пплитика

Индикатпри
активнпсти

Одгпвпрни
субјекат

рпк

Пптребни
ресурси

Дефинисани
нашини

Ппщтинскп
веће,
Председник
ппщтине

Март 2018

Приликпм
израде свакпг
Бучета

Мера је у
пптпунпсти
преузета из
Мпдела ЛАП-а

Приликпм
израде свакпг
Бучета

Мера је
делимишнп
преузета из
Мпдела ЛАП-а
Мера се
делимишнп
примеоује у
пракси
прибављаоем

Р. бр. мере Назив мере

Индикатпр испуоенпсти
Активнпсти
(квалитета) мере

16.1.1

Усвпјен интерни пквир
ппщтине кпјим се
дефинище следеће:
Усппставити пбавезу План и прпграм
инфпрмисаоа
инфпрмисаоа п
јавнпсти п фазама и бучетскпм циклусу;
тпку бучетскпг
Средства (нашине)
циклуса.
инфпрмисаоа;
Средства (нашине) за
праћеое резултата и
ефеката инфпрмисаоа.

16.1.2

Усппставити пбавезу
адекватнпг
укљушиваоа
заинтереспване
јавнпсти у прпцес
планираоа и
припреме бучета.

Усвпјен интерни пквир
ппщтине кпјим се
дефинище следеће:
План и прпграм
укљушиваоа
заинтереспване јавнпсти
у прпцес планираоа и
припреме бучета;
Метпде (нашине)

Пптребнп је
дефинисати
нашине
инфпрмисаоа
и нашине за
праћеое
резултата и
ефеката
инфпрмисаоа

Пптребнп је
дефинисати нашине
укљушиваоа
заинтереспване
јавнпсти у прпцес
планираоа и
припреме бучета

Укљушити
заинтереспва

Ппщтинскп
веће,
Председник
ппщтине

Март 2018

Наппмене

укљушиваоа кпји треба
да пбухвате:
- јавне расправе
- истраживаое п
припритетима лпкалне
заједнице
- друге фпрме
изјащоаваоа грађана и
прикупљаоа предлпга п
прпјектима пд знашаја за
лпкалну заједницу, у
складу са ппстпјећим и
распплпживим
бучетским пквирпм.
Пбавеза
систематизпваоа,
анализе и пбјављиваое
резултата укљушиваоа
заинтереспване јавнпсти
у прпцес планираоа и
припреме бучета.

предлпга у
тпку израде
нацрта
бучета путем
месних
заједница.

16.1.3

Усвпјен интерни пквир
ппщтине кпјим се
Усппставити пбавезу дефинище следеће:
извещтаваоа
Фпрме извещтаваоа
јавнпсти п
јавнпсти п реализацији
реализацији
бучета;
лпкалнпг бучета.
Ушесталпст извещтаваоа
јавнпсти п реализацији
бучета.

Ппщти акт из ташке
16.1.1.

16.1.4

Грађански впдиш крпз
бучет садржи најмаое
Усппставити пбавезу
следеће елементе, кпји
редпвне израде
су састављени на нашин
Грађанскпг впдиша
кпји је разумљив
крпз бучет лпкалне
најщирем кругу
сампуправе
станпвника лпкалне
заједнице:

Ппщти акт из ташке
16.1.1.

Дпнет ппщти акт

Ппщтинскп
веће

Дпнет ппщти акт

Ппщтинскп
веће

Март 2018.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни ресурси

Март 2018.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни ресурси

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Ппис прпцеса
планираоа,
припреме, усвајаоа,
реализације и
кпнтрпле лпкалнпг
бучета;
Листу бучетских
кприсника;
Приказ бучетских
прихпда;
Приказ бучетских
расхпда;
Приказ
прпграма/прпјеката
кпји се финансирају
из бучета
Прпмене у лпкалнпј
бучетскпј пплитици у
пднпсу на претхпдну
гпдину/гпдине и
планпве за
наредну/наредне
гпдине.

Област 17: Обезбеђиваое правних, институципналних, прганизаципних и технишких претппставки за кппрдинацију спрпвпђеоа и праћеое примене ЛАП-а
Опис пбласти: Кппрдинација спрпвпђеоа и праћеое спрпвпђеоа лпкалнпг антикпрупцијскпг плана је пд кљушнпг знашаја за оегпву примену. Збпг тпга је неппхпднп да
свака ЈЛС пдреди лице/телп надлежнп за кппрдинираое пдгпвпрних субјеката на нивпу ЈЛС и да фпрмира телп кпје ће бити пдгпвпрнп за праћеое оегпве примене и
кпје ће п тпме пбавещтавати јавнпст и друге заинтереспване актере у лпкалнпј заједници. Треба нагласити да мере и активнпсти из ЛАП-а спрпвпде пргани ЈЛС, дпк телп
надлежнп за праћеое примене ЛАП-а прати да ли се мере и активнпсти спрпвпде на нашин на кпји је тп дефинисанп у ЛАП-у. Збпг тпга је вепма важнп да телп надлежнп
за праћеое примене ЛАП-а буде независнп пд саме ЈЛС, пднпснп пд оених пргана, рукпвпдилаца и службеника. У тпм смислу, ЈЛС треба да прганизује и пбезбеди
спрпвпђеое ппступка избпра шланпва пвпг тела на нашин кпји ће пбезбедити каснију независнпст рада пвпг тела, кап и да пбезбеди неппхпдне услпве за рад тпг тела.
Псим тпга, тп телп у сарадои са другим прганима ЈЛС треба да пдреди и сппствени делпкруг ппслпва и активнпсти кпји се неће пднпсити самп на праћеое примене
ЛАП-а, већ ће се пднпсити и на: ппкретаое сппствених иницијатива, даваое савета и мищљеоа у вези са применпм ЛАП-а, реагпваоа на представке ппднете збпг
сумое у неппщтпваое или непримеоиваое ЛАП-а, преппрушиваое мера у слушају нереализпваоа мера или крщеоа ЛАП-а, кап и на предлагаое грађанскпг
ппсматраша за пне мере из ЛАП-а за кпје је тај институт предвиђен.
Циљ 17.1. Обезбеђене правне, институципналне, прганизаципне и технишке претппставке за праћеое примене ЛАП-а

Индикатпри циља




Базна вреднпст индикатпра

Пдређенп лице/телп на нивпу ппщтине кпје је задуженп за кппрдинацију
пдгпвпрних субјеката у спрпвпђеоу активнпсти из ЛАП-а.
Није применљивп (Н/А)
Фпрмиранп телп за праћеое примене ЛАП-а.
Реализпване мере из ЛАП-а, у складу са оима придруженим индикатприма
и другим елементима из ЛАП-а.

Р. бр. мере Назив мере

Индикатпр испуоенпсти
(квалитета) мере

17.1.1

Лице/телп задуженп за
кппрдинацију пдгпвпрних
субјеката у спрпвпђеоу
активнпсти из ЛАП-а има
пбавезу да впди рашуна п
рпкпвима за спрпвпђеое
Пдредити лице/телп
активнпсти, да п
на нивпу ппщтине
дпспелим рпкпвима и
кпје је задуженп за
пбавезама благпвременп
кппрдинацију
пбавещтава пдгпвпрне
пдгпвпрних субјеката
субјекте, кап и да врщи
у спрпвпђеоу
технишкп, прганизаципнп
активнпсти из ЛАП-а.
и административнп
усклађиваое рада
службеника/прганизацип
них једница и пргана ЈЛС
у прпцесу спрпвпђеоа
активнпсти из ЛАП-а.

17.1.2

1. У Кпмисију је
неппхпднп именпвати
представнике пргана
Фпрмирати Кпмисију
ппщтине, лпкалних
за избпр шланпва
невладиних прганизација
тела за праћеое
и удружеоа грађана,
примене ЛАП-а.
лпкалних медија и
грађане, кап и
представнике других
пргана јавне власти

Активнпсти

Индикатпри
активнпсти

Oбразпвати
телп/Именпвати
лице задуженп за
кппрдинацију

Пбразпванп
Председник
телп /
ппщтине
Именпванп лице

1.Фпрмирати
кпмисију за избпр
шланпва тела за
праћеое примене
ЛАП-а.
2.Дпнети
Правилник
кпјим се
дефинищу

Одгпвпрни
субјекат

1. Фпрмирана
кпмисија за
избпр шланпва
тела за праћеое
примене ЛАП-а. Председник
ппщтине
2. Усвпјен
Правилник
кпјим се
дефинищу

Циљана (прпјектпвана)
вреднпст индикатпра

Није применљивп (Н/А)

рпк

Пптребни
ресурси

Наппмене

31.11.2017.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни ресурси

Мера је у
пптпунпсти
преузета из
мпдела ЛАП-а

31.12.2017.

Мера је у
пптпунпсти
преузета из
мпдела ЛАП-а

(централних) кпји
функципнищу у лпкалнпј
заједници, а кпји не
представљају деп система
лпкалне сампуправе (на
пример, представници
правпсудних и других
пргана).
Преппрушује се да
представници пргана
ппщтине и представници
других пргана јавне
власти (централних) кпји
функципнищу у лпкалнпј
заједници не шине већину
у Кпмисији.
2. Кпмисија усваја свпј
ппслпвник п раду,
дефинище услпве,
критеријуме и мерила за
избпр шланпва тела за
праћеое примене ЛАП-а,
пбјављује јавни ппзив за
дпстављаое пријава за
шланпве тела за праћеое
ЛАП-а, пднпснп расписује
и спрпвпди јавни кпнкурс
за избпр шланпва тела.
У циљу пбезбеђиваоа
независнпсти тела,
неппхпднп је да се у
услпвима дефинище да
кандидати, пднпснп
шланпви будућег тела,
између псталпг:
1) Не мпгу бити нпсипци
билп кпје функције у
пплитишкпј странци;
2) Не мпгу бити бити

услпви,
критеријуми и
мерила за
избпр шланпва
тела за
праћеое
примене ЛАП-а
и ппступак
јавнпг кпнкурса

услпви,
критеријуми и
мерила за
избпр шланпва
тела за
праћеое
примене ЛАП-а
и ппступак
јавнпг кпнкурса

3.Спрпвести
јавни кпнкурс
за избпр
шланпва тела и
сашинити ранг
листу
кандидата

3.Спрпведен
јавни кпнкурс

јавни функципнери у
смуслу пдредаба
шланпва Закпна п
Агенцији за бпрбу
прптив кпрупције;
3) Нису раднп
ангажпвани у
прганима ппщтине пп
билп кпм пснпву (на
пдређенп или
непдређенп време,
ангажпвани у фпрми
рада ван раднпг
пднпса и др.);
4) Имају местп
пребивалищта на
теритприји ппщтине
Власптинце;
5) Нису псуђивани или
се прптив оих не впди
судски ппступак за
дела кпја се пднпсе на
кпрупцију.
3. Кпмисија прима и
разматра пристигле
пријаве, пцеоује
фпрмалну испуоенпст
услпва, спрпвпди
прпцедуру усменпг и/или
писменпг тестираоа
кандидата у циљу
фпрмираоа ранг листе на
пснпву усвпјених
15
критеријума , јавнп

15

Неки од минималних критеријума на основу којих ће бити формирана ранг листа, а које Комисија мора унапред усвојити, треба да се односе на следеће: 1) знање из
области домаћих и међународних антикорупцијских докумената и прописа; 2) информисаност о стању, односно о пракси и случајевима у области борбе против корупције; 3)
лична мотивисаност за чланство у телу за праћење примене ЛАП-а; 4) предлози за унапређење превенције и сузбијања корупције, нарочито на локалном нивоу; 5) виђење
места, улоге и активности тела за праћење примене ЛАП-а; 6) искуство у борби против корупције; 7) лични и професионални интегритет.

пбављује листу
пристиглих пријава и
записнике п свпм раду.
4. Шланпви Кпмисије дају
писане изјаве п
неппстпјаоу приватнпг
интереса у вези са
ушесницима кпнкурса или
се изузимају из рада
Кпмисије укпликп такав
интерес ппстпји.
5. Кпмисија дпставља
Скупщтини ппщтине ранг
листу кандидата са избпр
шланпва тела, са
пбразлпжеоем.

17.1.3

Скупщтина ппщтине, у
складу са резултатима
Именпвати шланпве кпнкурса кпји спрпвпди
тела за праћеое
Кпмисија, пднпснп у
примене ЛАП-а,
складу са ранг листпм
пднпснп усвпјити акт кандидата, дпнпси пдлуку
п фпрмираоу тела за п избпру шланпва тела за
праћеое примене
праћеое примене ЛАП-а,
ЛАП-а.
пднпснп усваја акт п
фпрмираоу тела за
праћеое примене ЛАП-а.

17.1.4

Надлежни прган и службе
Пбезбедити
ппщтине пбезбеђују
неппхпдне технишке, прпстприје, ппрему, бучет
кадрпвске и
и административнпматеријалне услпве технишку ппдрщку
за рад тела за
(најмаое технишкпг
праћеое примене
секретара) за рад тела
ЛАП-а.
надлежнпг за праћеое
примене ЛАП-а.

Дпнети акт п
фпрмираоу
тела за
праћеое
примене ЛАП-а

Дпнет акт п
фпрмираоу
тела за
праћеое
примене ЛАП-а

1. Пбезбедити
технишке и
материјалне
услпве за рад тела за
праћеое примене
ЛАП-а

1. Пбезбеђени
технишки и
материјални
услпви за рад
тела за
праћеое
примене ЛАП-а

2. Пбезбедити
кадрпвске услпве за
рад

2. Пбезбеђени
кадрпвски
услпви за рад

Скупщтина
ппщтине

31.12.2017.г

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни ресурси

Мера је у
пптпунпсти
преузета из
мпдела ЛАП-а

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни ресурси

Мера је у
пптпунпсти
преузета из
мпдела ЛАП-а

1. 31.12.2017

Председник
ппщтине

2. 31.12.2017.

административнптехнишку ппдрщку

17.1.5

Усвпјити акте п раду
тела за праћеое
примене ЛАП-а.

Телп за праћеое примене
ЛАП-а, у сарадои са
надлежним прганима и
службама ппщтине, усваја
ппслпвник п свпм раду,
кап и друга акта пд
знашаја за рад тела.
Актима п раду тела
пптребнп је предвидети
активнпсти тела кпје мпгу
бити какп пд знашаја за
оегпв рад, такп и за
птклаоаое ризика пд
кпрупције, за јашаое
свести лпкалне заједнице
п знашају, нашинима
преппзнаваоа и
сузбијаоа кпрупције, кап
и за јашаое надзпрне
улпге пвпг тела (на
пример, прганизпваое
семинара, пбука,
едукација, пбјављиваое
извещтаја и других
инфпрмација п стаоу у
пбласти бпрбе прптив
кпрупције на лпкалнпм
нивпу, спрпвпђеое или
ушещће у активнпстима и
прпјектима кпји се пднпсе
на бпрбу прптив
кпрупције на лпкалнпм
нивпу, прганизпваое
кппрдинаципних
састанака са
представницима других
пргана кпји функципнищу

у лпкалнпј зајединици,
ппкретаое сппствених
иницијатива, даваое
савета и мищљеоа у вези
са применпм ЛАП-а,
реагпваоа на представке
ппднете збпг сумое у
неппщтпваое или
непримеоиваое ЛАП-а,
преппрушиваое мера у
слушају нереализпваоа
мера или крщеоа ЛАП-а,
кап и на предлагаое
грађанскпг ппсматраша за
пне мере из ЛАП-за кпје
је тај институт
предвиђен).

17.1.6

Усвпјити акт п
нашину праћеоа
примене ЛАП-а.

Телп за праћеое примене
ЛАП-а, у сарадои са
надлежним прганима и
службама ппщтине, усваја
акт кпјим се прпписује
нашин праћеоа ЛАП-а, а
кпји садржи најмаое
следеће елементе:
 нашин и рпкпве за
извещтаваое
Дпнети ппщта акта
пдгпвпрних субјеката
кпјим се уређује пва
п мерама и
пбласт, Правилник
активнпстима кпје су
прпписане у ЛАП-у;
 нашин за прикупљаое
других
(алтернативних)
инфпрмација п стаоу
и статусу мера и
активнпсти
прпписаних у ЛАП-у;
 рпкпве за израду и

Дпнетп рещеое Председник
пд стране СП
СП

Децембар
2017.

За спрпвпђеое
пве активнпсти
нису пптребни
дпдатни ресурси





пбјављиваое
извещтаја п праћеоу
примене ЛАП-а;
извещтај се ппднпси
Скупщтини ппщтине и
презентује јавнпсти
најмаое једнпм
гпдищое;
мере за ппступаое и
ппзиваое на
пдгпвпрнпст
надлежних служби и
пргана ппщтине, кап и
других пргана јавне
власти и лпкалних
актера у слушају
неппступаоа пп
мерама и
активнпстима
прпписаних у ЛАП-у.
предлпге за
евентуалну ревизију
ЛАП-а у складу са
прпменама дп кпјих
дпђе у прпмени
правнпг пквира,
прпменпм пкплнпсти
у ппщтине и лпкалнпј
заједници или у
складу са
прпблемима и
изазпвима у примени
ЛАП-а.

6. Закључак
Прпцеспм имплементације Плана антикпрупције ће кппрдинирати радна групе кпја ће радити
на изради Лпкалнпг антикпрупцијскпг плана, шије псниваое представља пснпвну меру/активнпст.

Кппрдинација ппдразумева иницираое и управљеое активнпстима у бпрби прптив кпрупције
на лпкалнпм нивпу, затим активнпстима кпје се пдвијају између Агенције за бпрбу прптив кпрупције
и псталих државних антикпрупцијских тела, дпмаћих и међунарпдних прганизација кпје су ппсвећене
бпрби прптив кпрупције и на крају активнпстима кпје су међунарпднпг карактера.

Прилог 1
Пппис правних и других аката кпришћених у тпку анализе ризика пд кпрупције и
израде Лпкалнпг антикпрупцијскпг плана
Наппмена: Пппис дат према редпследу ппјављиваоа и навпђеоа у дпкументу
1. Акципни план за прегпвараое Србије п шланству у Еврппскпј унији за Ппглавље брпј 23.
2. Наципнална стратегија за бпрбу прптив кпрупције у Републици Србији за перипд пд 2013. дп
2018. гпдине (“Службени гласник РС“, бр. 57/13)
3. Акципни план за спрпвпђеое Наципналне стратегије за бпрбу прптив кпрупције у Републици
Србији за перипд пд 2013. дп 2018. гпдине (“Службени гласник РС”, бр. 79/13.)
4. Закпн п лпкалнпј сампуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 - др. закпн 101/16 - др.
закпн)
5. Закпн п Агенцији за бпрбу прптив кпрупције (“Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 пдлука УС, 67/13 - пдлука УС, 112/13 - аутентишнп тумашеое и 8/15 - пдлука УС).
6. Кривишни закпник (“Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 - испр., 107/05 - испр., 72/09, 111/09,
121/12, 104/13, 108/14)
7. Закпн п заппсленима у аутпнпмним ппкрајинама и јединицама лпкалне сампуправе
(“Службени гласник РС”, бр. 21/16)
8. Закпн п защтити узбуоиваша (“Службени гласник РС”, бр. 128/14)
9. Закпн п јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 15/16)
10. Уредба п мерилима за именпваое директпра јавнпг предузећа (“Службени гласник РС”, бр.
65/16)
11. Закпн п јавнп-приватнпм партнерству и кпнцесијама (“Службени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16
и 104/16)
12. Закпн п јавнпј свпјини (“Службени гласник РС”, бр. 72/11 и 88/13)
13. Закпн п дпнацијама и хуманитарнпј ппмпћи (“Службени лист СРЈ”, бр. 53/01, 61/01-испр. и 36/02
и “Службени гласник РС”, бр. 101/05 - др. закпн)
14. Закпн п удружеоима (“Службени гласник РС”, бр. 51/09)
15. Уредба п средствима за ппдстицаое прпграма или недпстајућег дела средстава за
финансираое прпграмa пд јавнпг интереса кпје реализују удружеоа (“Службени гласник РС”,
бр. 8/12)
16. Закпн п јавнпм инфпрмисаоу и медијима (“Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 i 12/16 аутентишнп тумашеое)
17. Правилник п суфинансираоу прпјеката за пствариваое јавнпг интереса у пбласти јавнпг
инфпрмисаоа (“Службени гласник РС”, бр. 16/16)
18. Закпн п инспекцијскпм надзпру (“Службени гласник РС”, бр. 36/15)
19. Закпн п планираоу и изградои (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - пдлука

УС, 24/11, 121/12, 42/13 - пдлука УС, 50/13 - пдлука УС, 98/13 - пдлука УС, 132/14 и 145/14)
20. Стратегија развпја јавних набавки у Републици Србији за перипд 2014-2018. гпдина
(“Службени гласник РС”, бр. 122/14)
21. Правилник п заједнишким критеријумима за прганизпваое и стандардима и метпдплпщким
упутствима за ппступаое и извещтаваое интерне ревизије у јавнпм сектпру (“Службени
гласник РС”, бр. 99/11 i 106/13)
22. Правилник п заједнишким критеријумима и стандардима за усппстављаое, функципнисаое и
извещтаваое п систему финансијскпг управљаоа и кпнтрпле у јавнпм сектпру (“Службени
гласник РС”, бр. 99/11 od 27.12.2011)
23. Закпн п бучетскпм систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закпн, 103/15 и 99/16).

На основу члана 32. став 1. тачка 6.Закона о локалној самоуправи(„Сл.гласник РС“,
бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и чл. 15.ст.1. тачка 7. Статута општине
Власотинце („Сл.гласник града Лесковца“, број 12/08, 24/11), а у вези са Националном
стратегијом за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018.
године („Сл. гласник РС ", бр. 57/13), Акционим планом за спровођење Националне
стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013.до 2018.
године („Сл. гласник РС ", бр. 79/13) и Акционим планом за преговарање Србије о
чланству у Европској унији за Поглавље број 23, који је усвојен на седници Владе Србије
27.априла 2016.године, Скупштина општине Власотинце, на седници одржаној 14.09.2017.
године донела је следеће,

РЕШЕЊЕ
О усвајању Локалног акционог плана за борбу против корупције
општине Власотинце
I
УСВАЈА СЕ Локални акциони план за борбу против корупције општине Власотинце,
који је израдила Радна група за израду Локалног акционог плана за борбу против
корупције општине Власотинце
II
Локални акциони план за борбу против корупције општине Власотинце, који је
израдила Радна група за израду Локалног акционог плана за борбу против корупције
општине Власотинце, је саставни део овог решења.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
града Лесковца“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, дана 14.09.2017. године, 01 брoj 0662-26/2017
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
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