
ПРЕДЛОГ  

 

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – 

др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Велико Градиште ("Службени гласник 

општине Велико Градиште", бр. 2/19), на предлог Општинског већа општине Велико Градиште,  Скупштина 

општине Велико Градиште, на __ седници одржаној _____ 2021. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Локалног антикорупцијског плана Општине Велико Градиште за период 2021-2024 

 

 

Члан 1 

Усваја се Локални антикорупцијски план (ЛАП) Општине Велико Градиште за период 2021-2024 (у даљем 

тексту ЛАП) 

Члан 2 

ЛАП општине Велико Градиште полази од препознавања коруптивних ризика.  

Циљеви који су у њему дефинисани представљају пожељно будуће стање у ком су ти ризици отклоњени или 

сведени на минимум.  

Реч је о коруптивним ризицима који су заједнички целом јавном сектору, односно које се могу идентификовати 

на нивоу локалне самоуправе.  

Члан 3 

ЛАП je идентификоваo проблемe, препознаo циљеве и дефинисао активности у циљу унапређења 

антикорупцијских механизама. 

ЛАП је стратешки документ који би требало да обезбедеди што транспарентнији рад органа локалне 

самоуправе, установа, организација, јавног предузећа чија је иста оснивач, као и транспарентно креирање и 

трошење буџета и адекватан одговор на корупцијске изазове. 

Члан 4 

Локални антикорупцијски план (ЛАП) Општине Велико Градиште за период 2021-2024 чини саставни део ове 

одлуке и биће објављен на сајту општине Велико Градиште и у ''Службеном гласнику општине Велико 

Градиште''. 

 

Члан 5 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Велико 

Градиште”. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Правни основ за доношење ове одлуке дефинисан је чланом  20. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и чланом 40. Статута општине 

Велико Градиште ("Службени гласник општине Велико Градиште", бр. 2/19) коjи прописују надлежност да 

општина доноси оваква акта преко надлежних органа, у овом случају скупштине општине Велико Градиште.  

ЛАП општине Велико Градиште полази од препознавања коруптивних ризика.  

Циљеви који су у њему дефинисани представљају пожељно будуће стање у ком су ти ризици отклоњени или 

сведени на минимум.  

Реч је о коруптивним ризицима који су заједнички целом јавном сектору, односно које се могу идентификовати 

на нивоу локалне самоуправе.  

ЛАП je идентификоваo проблемe, препознаo циљеве и дефинисао активноти у циљу унапређења 

антикорупцијских механизама. 

ЛАП је стратешки документ који би требало да обезбеди што транспарентнији рад органа локалне самоуправе, 

установа, организација, јавног предузећа чија је иста оснивач, као и транспарентно креирање и трошење буџета 

и адекватан одговор на корупцијске изазове. 

Сврха овог документа,, односно његовог усвајања, ефикасне примене, конзистентног праћења и мерења ефеката 

јесте да општину Велико Градиште учини отпорнијом на коруптивне ризике и да утиче на сузбијање корупције. 



ЛАП општине Велико Градиште полази од препознавања коруптивних ризика. Циљеви који су у њему 

дефинисани представљају пожељно будуће стање у ком су ти ризици отклоњени или сведени на минимум. Реч 

је о коруптивним ризицима који су заједнички целом јавном сектору, односно које се могу идентификовати на 

нивоу локалне самоуправе.  

Из нацрта ЛАП-а је пре пуштања истог на јавну расправу изостављен део мера који је већ садржан у важећим 

одлукама, законима, примењују се у пракси односно поједине нису у складу са позитивним законским 

прописима. Мере које се изостављају су биле наведене у напоменама у описима области. 

Поводом нацрта ЛАП-а је спроведена јавна расправа, која је спроведена у организацији Одељења за општу 

управу Општинске управе општине Велико Градиште у складу са Законом о локалној самоуправи, Статута 

општине Велико Градиште и Одлуке о јавним расправама. Иста је трајала 20 дана почев од 1.11.2021.г. Поводом 

јавне расправе одржан је један отворени састанак на ком су присуствовали представници јавног сектора тј. 

представници одељења Општинске управе. Током исте, пристигле су примедбе које су прихваћене. Исте су се 

тицале мера  које су већ регулисане посебним законима, као и упитност правне могућности да комисија/радна 

група врши изрицање санкција (кажњавање) када постоји прекршајна и кривична одговорност и када посебни 

републички механизми овлашћени законом предузимају овакве мере и врше праћење тј.надзор. Посебним 

законима су прописани стручни услови, структура чланова, број, надзорних одбора јавних организација 

односно установа, стога посебно редефинисање ове области је било без довољних правних основа и реалних 

потреба. Општинска управа има механизме за контролу и санкционисање службеника и намештеника за 

неправилан рад, дефинисан посебним законима, општинским кодексима понашања службеника и намештеника 

и сл. па би кроз друге мере из ЛАП-а, механизам контроле био унапређен. Примедбе су се односиле и на мању 

групу мера која су повезана са јавним комуналним предузећем а тичу се отклањање узрока поремећаја 

пословања што је уређено Законом о јавним предузећима на који се ослања и Оснивачки акт ЈКП а истим је 

дефинисано да се над пословањем ЈКП врши анализа од стране оснивача, дефинише механизам отклањања 

поремећаја пословања. Могућности оснивања друштва капитала и сл., што је у праксама јавних предузећа на 

територији републике ретко, а правни оквир је дат посебним законима, тако да није било унапред ван утврђених 

потреба дефинисати и ЛАП-ом обавезивати ЈЛС односно ЈКП. Са истих разлога је прихваћена и примедба у 

вези са организовањем општинских робних резерви. 

Финансијска средства за реализацију ЛАП-а ће бити буџетирана у буџету општине Велико Градиште.  

 

 

Предлагач: Општинско веће   


