
 

Република Србија 

Општина Велико Градиште 

Председник општине 

РАДНА ГРУПА 

Број: 016-66/2021-02 

Датум: 22.11.2021. године 

Велико Градиште 

 
                      Радна група за израду ЛАП-а, на основу Решења, бр. 020-18/2021-01-2 од дана 30.6.2021. године донето од стране 

Председника општине и координатор, на основу Решења о именовању координатора, бр.230-11/2021-01-2 од 30.6.2021. године, донето такође 

од стране Председника општине Велико Градиште, сачинили су Нацрт ЛАП-а за општину Велико Градиште за период од 2021. године до 

2024. године, а о мерама које су изузете из Нацрта, Радна група и Координатор су сачинили следећи 

 

П Р Е Г Л Е Д  

 
МЕРА КОЈЕ СУ ИЗОСТАВЉЕНЕ ИЗ НАЦРТА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ГОДИНЕ ДО 2024. ГОДИНЕ 

 

 

Област 1: Усвајање прописа у органима јединице локалне самоуправе (ЈЛС) 
Опис области: Једна од важних карактеристика локалне самоуправе као нивоа власти је и то што се у њеној изворној надлежности налази 

процес усвајања различитих општих правних аката, односно аката који се примењују на неодређени број појединачних случајева и ситуација 

у регулисању међусобних односа и служе за остваривање потреба и интереса локалног становништва. Према постојећем правном оквиру, 

Скупштина општине (града) је највиши орган који врши основне функције локалне власти и који, према Закону о локалној самоуправи 

(“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 - др. закон 101/16 - др. закон), доноси прописе и друге опште акте. Овим актима, чијим 

усвајањима њихова примена постаје обавезна на територији ЈЛС, локална представничка тела уређују питања од значаја за функционисање 

локалне заједнице, што је веома важна функција која мора бити посебно третирана и са антикорупцијског аспекта. 

 

Процес усвајања прописа у било ком типу представничког органа садржи одређене ризике по остваривање и заштиту јавног интереса, који 

потичу како од саме процедуре усвајања, тако и од њихове садржине и начина на који ће прописи регулисати одређене односе. Најчешћи 

недостаци у овом процесу су следећи: одсуство транспарентности у свим фазама израде и доступности прописа, усвајање „прописа са 



 

одредиштем“ (или „прописа са опредељеним циљем“), односно прописа који се доносе под привидом регулисања општег интереса, а за циљ 

имају остваривање појединачних интереса, као и усвајање прописа са одредбама које садрже ризике за настанак корупције, а до које може 

доћи у њиховој примени. Услед својих специфичности и значаја, сваки од ових појединачних сегмената захтева посебан третман у оквиру 

ЛАП-а. 

 

НАПОМЕНА: Мере 1.1.1, 1.1.3. и 1.2.3. изостављене су из ЛАП Велико Градиште јер су обухваћене Одлуком о јавним расправама 

(''Сл.гласник општине Велико Градипте'' бр.2/19 и 9/19), док Пословник Скупштине општине (''Службени гласник општине'' 

бр.25/2021-пречишћен текст) у члану 115. прописује шта образложење акта треба да садржи. 

 

 

 

 

Циљ 1.1. Повећана транспарентност у процесу усвајања прописа1 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене су јавне политике на нивоу општине, које 

омогућавају пуну транспарентност процеса усвајања 

локалних прописa 

Јавне расправе уређене 

Статутом и посебном 

Одлуком  

Поред постојећих докумената донети и 

Одлуку о објављивању општих аката 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

1.1.1 Дефинисати 

области/врсте 

прописа за 

које је 

Дефинисање 

области/врсте 

прописа спроведено 

кроз општи правни 

     Одлука о јавним 

расправама 

(''Сл.гласник 

општине Велико 

                                                 
1

 
  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  

http://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Indeks_transparentnosti_lokalne_samouprave_LTI_nalazi.pdf


 

обавезна 

јавна 

расправа 

приликом 

доношења 

прописа. 

акт ЈЛС (Одлука 

Скупштине ЈЛС, 

обавезујуће упутство 

Скупштине ЈЛС, 

правилник који 

регулише процес 

јавних расправа и 

слично).  

Градиште'' 

бр.2/19 и 9/19) 

 

 

1.1.3 Прописати 

правила 

одржавања 

јавних 

расправа. 

Правила о одржавању 

јавних расправа 

обухватају следеће 

елементе: 

објављивање позива 

на јавну расправу 

који садржи време 

трајања јавне 

расправе, форме у 

којим ће се јавна 

расправа 

организовати и текст 

нацрта прописа који 

је предмет јавне 

расправе; 

организовање 

најмање једног јавног 

скупа коме 

присуствује 

заинтересована 

јавност и 

службеник/функцион

ер у чијој је 

надлежности област 

која се регулише 

предложеним 

     Одлука о јавним 

расправама 

(''Сл.гласник 

општине Велико 

Градиште'' 

бр.2/19 и 9/19) 

 



 

прописом; 

објављивање 

извештаја о јавној 

расправи који садржи 

све предлоге који су 

добијени у току јавне 

расправе и 

информације о 

поступању по 

предлозима уз 

обавезно 

образложење за 

предлоге који су 

делимично или у 

потпуности одбијени.  

 

 

 

 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

1.2.3 Успоставити 

обавезу 

израде 

образложења 

нацрта 

прописа, са 

посебним 

акцентом на 

образложење 

јавног 

интереса који 

Усвојена обавезујућа 

упутства за израду 

образложења нацрта 

локалних прописа, са 

посебним акцентом 

на образложење 

јавног интереса који 

ће бити остварен 

и/или заштићен 

конкретним 

прописом, односно са 

     Члан 115. 

Пословника 

Скупштине 

општине Велико 

Градиште 

(''Сл.гласник 

општине Велико 

Градиште 

бр.25/2021-

пречишћен 

текст) је 



 

ће бити 

остварен 

и/или 

заштићен 

конкретним 

прописом, 

односно са 

образложење

м разлога, 

потреба и 

околности у 

којима се 

усваја пропис.  

образложењем 

разлога, потреба и 

околности у којима се 

усваја пропис (видети 

везу са индикатором 

мере број 2 у оквиру 

циља 1.1 у којој се 

такође наводи шта би 

све образложење 

требало да садржи). 

прописано шта 

образложење 

садржи 

 

Област 4: Однос између јединица локалне самоуправе и јавних служби, јавних предузећа и других организација које ЈЛС које 

ЈЛС оснива и делом или у потпуности финансира и контролише 

Опис области: Јединице локалне самоуправе оснивају, финансирају и врше надзор над радом установа, служби, организација и јавних 

предузећа, којима поверавају вршење надлежности од јавног и општег интереса за локално становништво. Број, врста и делокруг рада ових 

органа се разликује од једне до друге ЈЛС, али је свима заједничко то што се одговорност за њихово (не)функционисање налази на органима 

ЈЛС који их оснивају и контролишу и који рад претходно наведених органа треба да регулишу и са становишта антикорупцијских 

механизама. 

 

Односи између ЈЛС и јавних предузећа, служби, организација и установа које она оснива нису једнозначни и једноставни. У појединим 

случајевима, ови субјекти постају неформално веома моћни и недовољно контролисани од стране ЈЛС. Односи су додатно усложњени 

чињеницом да се један део ових органа финансира из сопствених средстава, пружа услуге под комерцијалним условима, а не ретко 

представља и монополисте у пружању одређених услуга, што додатно јача њихову (не)формалну моћ и позицију. Даље, за поједине области 

од општег интереса постоји подељена надлежност између локалних и републичких институција, у којој један део управљања и контроле 

врши ЈЛС, а други део републички органи. Веома различити капацитети ЈЛС да се баве пренетим надлежностима у овим областима често 

резултирају неуједначеном праксом, лошим управљањем и одсуством контроле над овим органима јавне власти, што ствара повољне 

околности за корупцију, нарочито „политичку корупцију“. Због тога, локални антикорупцијски планови треба да садрже и мере за 

регулисање односа између ЈЛС и оних органа за чије је функционисање она одговорна. 

 

Овај део Модела ЛАП-а је подељен на два дела – један се односи на управљање јавним предузећима, јер је законодавац постојећим правним 



 

оквиром знатно већу пажњу посветио овом типу органа јавне власти; осим тога, пажња јавности са становишта сузбијања корупције је већа у 

случају јавних предузећа него других органа које ЈЛС оснива, пре свега због њиховог значаја и буџета којима располажу. Други део Модела 

односи се на ризике од корупције који настају на релацији између ЈЛС и других органа јавне власти, који не припадају јавним предузећима, а 

који чини широк спектар јавних служби, установа и организација на локалном нивоу. Један део мера који је заједнички за оба типа органа 

јавне власти (као што је праћење рада и финансијска контрола) биће дат у другом делу који се односи на све органе јавне власти. 

 

НАПОМЕНА: Мере 4.1.2., 4.1.3., 4.1.6, 4.1.11, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5 изостављене су из ЛАП Велико Градиште јер су мере из тачки 4.1.2. и 

4.1.3. садржане у Одлуци о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Велико Градиште 

(службени гласник општине велико градиште бр. 28/2016),мера 4.1.6. није дефинисана посебним Законом, зато Општина нема 

капацитета да је дефинише општинским актом, мера 4.1.11 се односи на град, а не општину, мера 4.2.2 је дефинисана законом, као и 

статутима односно оснивачким актима јавних установа, организација и јавног предузећа, мера 4.2.3 позитивним законским 

прописима, оснивачким актима и статутима свих установа, организација и предузећа су дефинисане структуре и услови за избор 

чланова УО и НО, мера 4.2.5 механизми су предвиђени Законом о буџетском систему и Упутством о изради буџета. Постоји пракса 

објављивања финансијских извештаја уз предлоге решења о њиховом усвајању. 

 

Циљ 4.1. Отклоњени ризици од корупције у постојећем систему управљања јавним предузећима на локалном нивоу. 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које смањују постојећа 

дискрециона овлашћења, успостављају критеријуме за 

доношење одлука, јачају систем контроле и повећавају 

транспареннтост у управљању јавним предузећима на 

локалном нивоу.  

Постоји одлука која 

дефинише састав, рад и 

поступање Комисије за 

спровођење конкурса за избор 

директора 

Додатно уредити ову област и рад комисија 

учинити још транспарентнијим 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

4.1.2 Предвидети 

обавезу 

уређења 

поступка у 

којем 

надлежни 

Усвојен акт којим се 

уређује поступак 

разматрања предлога 

НО, са роковима за 

поступање.  

  Општинска 

управа 

Општинско 

веће 

Скупштина 

општине 

  Oдлука о начину и 

поступку именовања 

директора јавних 

предузећа чији је 

оснивач општина 

велико градиште 



 

орган 

јединице 

локалне 

самоуправе 

разматра 

предлоге НО, 

са роковима 

за поступање. 

(‘’Службени гласник 

Општине Велико 

Градиште’’ бр. 

28/2016) 

4.1.3 Прописати 

услове и 

критеријуме 

за именовање 

чланова 

Комисије за 

спровођење 

конкурса за 

избор 

директора 

јавних 

предузећа2.  

Усвојен акт којим се 

прописују услови и 

критеријуми за 

именовање чланова 

Комисије за 

спровођење конкурса 

за избор директора 

јавних предузећа 

Усвојити одлуку 

којом прописати 

услове и 

критеријуми за 

именовање 

чланова 

Комисије за 

спровођење 

конкурса за 

избор директора 

јавних предузећа 

Усвојена 

Одлука којом 

се прописују 

услови и 

критеријуми 

за именовање 

чланова 

Комисије за 

спровођење 

конкурса за 

избор 

директора 

јавних 

предузећа 

Општинска 

управа 

Општинско 

веће 

Скупштина 

општине 

 За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни 

ресурси 

Oдлука о начину и 

поступку именовања 

директора јавних 

предузећа чији је 

оснивач општина 

велико градиште 

(‘’Службени гласник 

Општине Велико 

Градиште’’ бр. 

28/2016) 

4.1.6 Смањити 

дискрециона 

овлашћења 

надлежног 

органа ЈЛС у 

процесу 

разрешења 

директора 

јавног 

Усвојен интерни акт 

којим:  

Прописују 

критеријуми на 

основу којих се 

утврђује да ли је 

директор поступао 

супротно пажњи 

доброг привредника, 

     не постоји капацитет 

да се додатно 

дефинише нешто 

што није 

дефинисано законом 

                                                 
 



 

предузећа.  да ли је нестручно и 

несавесно обављао 

дужност, односно 

несавесно се 

понашао, као и да ли 

је дошло до знатног 

одступања од 

остваривања 

основног циља 

пословања јавног 

предузећа; 

Одређује шта су то 

други начини којима 

је директор деловао 

на штету јавног 

предузећа;  

Одређује случајеве у 

којима надлежни 

орган може 

разрешити директора 

и пре истека периода 

на који је именован; 

Прописује рок  у 

коме се покреће 

поступак разрешења 

директора у 

случајевима када он 

мора односно може 

бити разрешен 

4.1.1

1 

Прописати 

услове и 

критеријуме 

за 

одлучивање о 

Усвојен акт којим ће 

се:  

Успоставити обавеза 

дефинисања 

оправданости и 

     Не јер се односи на 

град а не општину 



 

оснивању 

више јавних 

предузећа за 

обављање 

исте 

делатности на 

подручју 

града и града 

Београда 

(Напомена: 

мера се 

односи само 

на оне ЈЛС 

које имају 

статус Града и 

на Град 

Београд, јер је 

ова могућност 

према Закону 

о јавним 

предузећим  

остављена 

само ЈЛС које 

имају тај 

статус).  

сврсисходности 

решења којим се 

оставља могућност 

оснивања више 

јавних предузећа за 

обављање исте 

делатности на 

подручју града и 

града Београда;  

Прописати услови и 

критеријуми за 

доношење одлуке о 

оснивању више 

јавних предузећа за 

обављање исте 

делатности на 

подручју града и 

града Београда.  

 

Циљ 4.2. Обезбеђена начела доброг управљања у односу између ЈЛС и других органа јавне власти (установа, служби, органа и 

организација) које оснива ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које обезбеђују 

транспарентност и одговорност у раду, избору руководилаца, 

праћењу рада и учинака и финансијску контролу свих јавних 

На интернет презентацији 

ЈЛС је објављен списак јавних 

служби односно предузећа 

Усвојен општи акт којим се регулише 

успостављање регистра; Регистар садржи све 

потребне податке; Усвојен закључак 



 

служби, јавних предузећа и других организацијакоје ЈЛС 

оснива. 

чији је оснивач ЈЛС односно 

делом или у потпуности их 

финансира или контролише, 

али информације о 

финансирању, утрошку 

средстава нису класиране по 

предузећима односно 

установама већ су објављене 

групно, са свим осталим 

општинском прописима. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

4.2.2 Успоставити 

обавезу 

спровођења 

јавног 

конкурса за 

избор 

руководилаца 

свих јавних 

служби, 

јавних 

предузећа и 

других 

организација 

за које је 

надлежна 

ЈЛС.   

Усвојен интерни акт 

којим се регулише 

поступак јавног 

конкурса за избор 

руководилаца свих 

јавних служби, 

јавних предузећа и 

других 

организацијаза које је 

надлежна ЈЛС, са 

свим елементима 

рада комисије за 

спровођење конкурса 

датим у мерама 5, 6 и 

7 у циљу 4.2. 

      

4.2.3 Успоставити 

обавезу да се 

сви конкурси 

за избор 

Усвојен интерни акт 

којим се дефинишу 

јасни и прецизни 

услови критеријуми и 

      



 

органа 

управљања и 

чланова 

надзорних 

тела код којих 

ЈЛС о томе 

одлучује 

спроводе уз 

примену 

јасних и 

прецизних 

услова и 

критеријума.  

процедура за избор.  

 

4.2.5 Успоставити 

механизам за 

сврсисходно 

управљање 

финансијама 

јавних 

предузећа, 

установа, 

органа и 

организација 

које оснива 

ЈЛС.  

Усвојен интерни акт 

којим се дефинишу: 

јасни и прецизни 

критеријуми за 

расподелу јавних 

финансија, обавезни 

елементи 

финансијских 

планова, процедура 

контроле 

сврсисходности и 

законитости трошења 

средстава. 

      

 

Област 5: Јавно-приватна партнерства и концесије 

Опис области: Јавно-приватно партнерство (ЈПП) представља дугорочну сарадњу између јавног и приватног сектора, односно партнера из 

јавног и приватног сектора, ради обезбеђења финансирања, изградње, реконструкције, управљања или одржавања инфраструктурних и 

других објеката од јавног значаја и пружања услуга од јавног значаја. Јавно-приватна партнерства се углавном успостављају у реализацији 

пројеката или ради пружања услуга које традиционално обезбеђује јавни сектор, али који из различитих разлога, потреба и оправданости у 

реализацију тих пројеката укључују приватни сектор, уз адекватну поделу улагања, ризика, одговорности и добити међу партнерима. 



 

Концесија, пак, представља врсту ЈПП, односно врсту уговорне сарадње између јавног и приватног партнера, којом је уређено комерцијално 

коришћење природног богатства, односно добра у општој употреби која су у јавној својини или обављање делатности од општег интереса. 

Концесијом надлежно јавно тело уступа домаћем или страном субјекту природна богатства или добра у јавној својини на одређено време, 

под посебно прописаним условима, уз плаћање концесионе накнаде, при чему приватни партнер сам сноси ризик везан за комерцијално 

коришћење предмета концесије. Услед сличности између карактера ова два концепта, као и сличности са становишта ризика од корупције, 

ЈПП и концесије се уобичајено третирају истоврсно, што ће и у овом документу бити случај. 

 

Имајући у виду ризике да сарадња представника јавног и приватног сектора буду несврсисходни и да имају за циљ остваривање 

појединачних или приватних интереса на штету јавног интереса, нужно је посветити посебну пажњу ризицима корупције у овој области. 

Значај овог питања препознат је и приликом доношења Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 

2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење.  

 

Актуелни Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама (“Службени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16) усвојен је 2011 године. 

Њиме се уређују услови и начин израде, предлагања и одобравања пројеката ЈПП; одређују субјекти надлежни, односно овлашћени за 

предлагање и реализацију ових пројеката; права и обавезе јавних и приватних партнера; облик и садржина уговора о ЈПП са или без 

елемената концесије и правна заштита у поступцима доделе јавних уговора; услови и начин давања концесије, предмет концесије, субјекти 

надлежни, односно овлашћени за поступак давања концесије, престанак концесије; заштита права учесника у поступцима доделе јавних 

уговора; оснивање, положај и надлежност Комисије за ЈПП, као и друга питања од значаја за ово партнерство, са или без елемената 

концесије, односно за концесију.  

Имајући у виду чињеницу да ЈЛС као јавна тела могу бити партнери у ЈПП, као и да се највећи број до сада поднетих предлога или 

остварених ЈПП спроводи на локалном нивоу, неопходно је успоставити адекватне интерне и институционалне механизме којима би се на 

локалном нивоу отклонили ризици у примени нормативног оквира у овој области. Закон и подзаконска акта предвиђају различите системе 

контроле, као и значајну улогу Комисије за ЈПП – без обзира на то, сваки јавни партнер, односно ЈЛС у овом случају, има значајна 

овлашћења у иницирању, процени и одобравању пројеката, као и у процесу контроле уговора за ЈПП, па је кроз ЛАП потребно увести 

одређене мере за отклањање ризика у овој области. 

 

НАПОМЕНА: Мера 5.1.3 се изоставља из ЛАП-а јер је чланом 16. став 7. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 

("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) дефинисано да уговор о конзорцијуму може да садржи одредбе којима се 

ограничава одговорност појединих чланова конзорцијума док најмање један члан конзорцијума мора да буде неограничено 

одговоран, осим ако јавно тело другачије не захтева у складу са ставом 2. тачка 1) овог члана. 

 

Циљ 5.1: Успостављени интерни механизми којима се отклањају ризици од корупције у примени прописа у области јавно приватних 

партнерстава 



 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које обезбеђују 

отклањање ризика од корупције у примени прописа у области 

јавно приватних партнерстава 

Не постоје посебне јавне 

политике које би уређивале 

ову материју на нивоу 

Општине. Примењују се 

републички 

прописи 

Утврђена потреба за доношењем локалних 

прописа, по сваком од посматраних питања. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

5.1.3 Дефинисати 

шта су 

објективни 

разлози за 

ограничавање 

одговорности 

чланова 

конзорцијума 

који се 

појављује као 

приватни 

партнер у 

ЈПП.  

Усвојен интерни акт 

којим се дефинише 

шта су објективни 

разлози за 

ограничавање 

одговорности 

чланова конзорцијума 

који се појављује као 

приватни партнер у 

ЈПП. 

      

 

Област 6: Управљање јавном својином ЈЛС 

Опис области: Према Закону о јавној својини (“Службени гласник РС”, бр. 72/11 и 88/13), ЈЛС је један од титулара јавне својине у 

Републици Србији. Овом нивоу власти је дата могућност стицања, коришћења, управљања, преноса и надзора над јавном својином, што 

представља сложену и одговорну надлежност, чије вршење садржи различите ризике од корупције. Уколико процес управљања јавном 

својином није добро регулисан, то може створити услове да се јавна својина користи за остваривање приватних интереса оних који њом 

управљају, директно или индиректно. Ризик за овакве догађаје је утолико већи уколико својински односи између различитих нивоа власти 

још увек нису у потпуности регулисани, јер је поменутим законом ЈЛС релативно тек од скоро, од 2011. године, омогућено располагање 



 

сопственом имовином. 

 

Суштину ефикасне регулације управљања јавном својином чине два сегмента: први се односи на непостојање аката који регулишу процес 

утврђивања јавне својине, усклађивања фактичког са књиговодственим стањем својине, као и аката којима се врше процеси стицања, 

отуђивања, располагања и контроле над јавном својином која је дата на располагање другим лицима. Иако поменути закон до одређеног 

нивоа регулише ове обавезе, њиме је значајан део регулације процеса остављен у надлежност ЈЛС. Отуда се оправдано поставља питање да 

ли су све ЈЛС регулисале ове процесе и да ли су их регулисале адекватно и квалитетно. 

 

Други сегмент у области управљања јавном својином односи се на транспарентност њеног располагања. Успостављање локалних регистара 

јавне својине представља један корак у овој области, док је омогућавање увида јавности у регистре подједнако важан процес. Регистар 

непокретности у јавној својини успостављен је кроз апликативни софтвер Републичке дирекције за имовину, а у који су и ЈЛС дужне да 

уносе податке о непокретностима као титулари непокретности у јавној својини. Законом, међутим, није прописано да је овај централни 

регистар јаван. С друге стране, ЈЛС могу имати свој регистар поред овог прописаног ЗЈС. Управо то што Закон не спречава ЈЛС да формирају 

своје регистре (а већина их и иначе има, односно формира их за своје потребе), могуће је и потребно ојачати транспарентност управљања 

јавном својином на локалном нивоу, јер не постоји ниједан оправдан разлог да информације о јавној својини не буду јавне, уз сва постојећа 

ограничења која су већ прописана нормативом која регулише поступање са личним подацима. ЈЛС могу предвидети објављивање регистара 

јавне својине, регистара јавне својине дате на располагање другим лицима, регистара корисника имовине дате у закуп/коришћење, регистара 

оних којима је због злоупотреба одузето право закупа/коришћења и тако даље. Потребно је предвидети начине креирања и садржај ових база 

података, процедуру и одговорност њиховог ажурирања и заштите података у њима, а потом и јавно објављивање на адекватне начине, 

услове и процедуру давања јавне својине ЈЛС на коришћење другим лицима, као и контролу процеса која мора бити потпуна и мора 

обухватити контролу начина управљања и контролу (не)наплаћених потраживања у смислу дуговања за закуп. 

 

Према Закону о локалној самоуправи, ЈЛС имају надлежност да оснивају и управљају сопственим робним резервама. Роба набављена за 

потребе робних резерви представља врсту јавне својине, чија се набавка, складиштење и употреба мора прецизно регулисати, како би се 

избегле злоупотребе у овој области. Закон о робним резервама регулише само републичке робне резерве и наводи да „аутономна покрајина и 

јединица локалне самоуправе могу, зависно од својих потреба и могућности, образовати робне резерве, у складу са овим законом“ (чл. 3, став 

3.), без детаљније регулације. У оним ЈЛС које су основале своје робне резерве потребно је прописати мере којим ће се ова област детаљно 

регулисати. Потребно је донети неопходан правни оквир или унапредити постојећи, на начин да се уреде следеће области: процедура набавке 

роба, процедура складиштења (нарочито у случају када се складиштење поверава приватним лицима, услед недостатка капацитета и 

простора које поседује локална самоуправа), процедура, услови и критеријуми расподеле робе из робних резерви, као и систем контроле. 

 

НАПОМЕНА: Мере 6.1.2. и 6.1.3. се изоставља из ЛАП-а јер су садржане у Одлуци о јавној својини општине Велико Градиште 

(''Службени гласник општине Велико Градиште'' бр.17/21) 

 



 

Циљ 6.1. Успостављени механизми за управљање имовином у својини ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које обезбеђују 

одговорно управљање јавном својином ЈЛС 

Актима Општине се 

уређује питање управљања 

имовином у својини ЈЛС; 

постоји регистар имовине али 

не на 

веб презентацији ЈЛС; не 

постоје робне резерве 

Општине 

Успостављен јавно доступан и 

потпун регистар имовине у својини Општине; 

размотрена потреба за успостављањем 

општинских робних резерви. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

6.1.1 Општим 

актима 

регулисати 

процедуре 

стицања и 

располагања 

имовином у 

својини ЈЛС. 

Општи акти треба да 

садрже:  

Обавезу и начин 

објављивања јавних 

позива за стицање и 

располагање 

имовином у јавној 

својини;  

Прописивање услова, 

критеријума и 

процедуре за отуђење 

или давање јавне 

својине на 

коришћење другим 

лицима;  

Прописивање 

механизма контроле 

стања јавне својине;  

      



 

Прописивање 

одговорности и 

санкција за кршење 

одредаба из општег 

акта. 

6.1.2 Успоставити 

регистар 

јавне својине 

ЈЛС3. 

Осим регистра јавне 

својине, потребно је 

одредити 

тело/службу или лице 

које је одговорно за 

вођење регистра 

јавне својине, 

процедуру вођења 

регистра, као и 

обавезу његовог 

редовног ажурирања.  

     Дефинисано 

чланом 49. и 50. 

Одлуке о јавној 

својини 

општине Велико 

Градиште 

(''Службени 

гласник 

општине Велико 

Градиште'' 

бр.17/21) 

 

Област 9: Развој програма помоћи и солидарности за остваривање потреба особа са инвалидитетом и за заштиту права 

осетљивих група 

Опис области: Сваки процес који је таквог карактера да у њему орган јавне власти врши дистрибуцију јавних ресурса, по било ком основу и 

у чему год да се ти ресурси огледају, представља ризик за настанак корупције. Имајући у виду да ЈЛС имају надлежност да организују и 

пружају помоћ локалном становништву, посебно становништву које припада осетљивим групама, веома је важно да процес доделе ове врсте 

помоћи буде регулисан на начин да се избегне да ова средства а) заврше у рукама оних који њима управљају (на било који начин) и б) заврше 

у рукама оних који не испуњавају услове и критеријуме да се нађу у кругу лица којима је оваква врста помоћи намењена. Ову област је врло 

тешко једнообразно регулисати, с обзиром на то да у оквиру ове опште надлежности свака ЈЛС, у складу са специфичностима локалне 

заједнице, одлучује које су то категорије популације и који су то начини за организовање помоћи. Због тога, ЛАП треба да предвиди 

механизам у оквиру кога свака ЈЛС треба да идентификује и регулише ове процесе на начин да се усвоје/измене они прописи ЈЛС који 

регулишу процес доделе средстава помоћи, односно остваривање солидарности и то тако да се обезбеди потпуна транспарентност програма, 

успостављање јасних критеријума доделе помоћи и контрола процеса, као и усклађеност овог процеса са стратешким документима развоја 

ЈЛС, чиме се смањује дискрециона моћ у доношењу одлуке за које групе и када ће бити организовани конкурси за доделу помоћи. Осим тога, 

                                                 
3  Као регистар јавне својине ЈЛС може се користити форма и подаци који се уносе у обавезујући апликативни софтвер Републичке дирекције за имовину, али се у 

складу са постојећом праксом и системом ЈЛС, може користити и друга форма регистра.  



 

с обзиром на то да остварење ове надлежности има за циљне групе различите врсте маргинализованих друштвених група, које углавном 

имају своја удружења и друге моделе организовања, локални антикорупцијски план би требало да ојача сарадњу између ЈЛС и ових субјеката 

(на пример, кроз укључивање представника ових организација и удружења у рад комисија, у дефинисање критеријума, контролу процеса и 

трошења додељених средстава и тако даље). Иако се ЛАП углавном односи на органе и службе ЈЛС, један од циљева овог документа треба 

да буде и повезивање и боља координација локалних актера на остваривању заједничког интереса локалног становништва. 

 

Након идентификовања конкретних активности ЈЛС у оквиру ове надлежности, потребно је анализирати да ли постоји и какав је постојећи 

правни оквир на нивоу ЈЛС који регулише те процесе (на пример, да ли постоје одговарајући правилници, одлуке, упутства) и каква је пракса 

у овој области са становишта ризика од корупције. Осим тога, потребно је успоставити или унапредити процедуре расподеле средстава на 

начин да за то буду одговорне комисије које ће имати своје правилнике о раду, чији ће чланови бити подвргнути механизмима за спречавање 

сукоба интереса, које ће јавно објављивати документе о свом раду и на чије ће одлуке постојати право одговарајуће жалбе, односно 

вишестепеност у доношењу коначне одлуке. 

 

НАПОМЕНА: Мера 9.4.1 се изоставља из ЛАП-а јер се примењује у пракси као и у складу са Уредбом о средствима за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Сл. гласник РС", 

бр. 16/2018) 

 

Циљ 9.4. Отклоњени ризици за настанак сукоба интереса у процесима доделе помоћи 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене мере за управљање сукобом интереса у процесима 

доделе помоћи 

Карактер мера за управљање 

сукобом интереса у овој 

области, у складу са 

индикатором испуњености 

(квалитета) мере 

Карактер мера за управљање сукобом 

интереса, у складу са индикатором 

испуњености (квалитета) мере 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

9.4.1 Успоставити 

елементе 

управљања 

сукобом 

Елементи управљања 

сукобом интереса 

подразумевају 

најмање следеће:  

     Примењује се у 

пракси, у складу 

са Уредбом о 

средствима за 



 

интереса 

чланова 

комисија 

и/или лица 

(службеника) 

који спроводе 

поступке за 

доделу 

помоћи 

Потписивање изјаве о 

непостојању 

приватног интереса у 

вези са учесницима 

конкурса/са лицима 

која подносе захтеве;  

Успостављање 

института изузећа у 

случају постојања 

приватног интереса;  

Прописивање 

одговорност за члана 

комисије/лица 

(службеника) за кога 

се утврди да је био у 

сукобу интереса;  

Успостављање 

института 

поништавања одлука 

за које се утврди да 

су донете у 

околностима сукоба 

интереса.  

подстицање 

програма или 

недостајућег 

дела средстава 

за финансирање 

програма од 

јавног интереса 

која реализују 

удружења ("Сл. 

гласник РС", бр. 

16/2018) 

 

 

 

 

Област 11: Инспекцијски надзор 

Опис области: Имајући у виду карактер и обим овлашћења којима располажу јавни службеници задужени за инспекцијски надзор, а у циљу 

адекватног остваривања и заштите јавног интереса (на пример, интереса у области здравља и безбедности грађана), спречавање корупције и 

злоупотреба у вези са коришћењем датих овлашћења има нарочит значај у процесу вршења инспекцијског надзора. То је, између осталог, 

препознато и приликом израде полазних основа за усвајање актуелног Закона о инспекцијском надзору који је усвојен 2015. године. Уколико 

је ова важна надлежност државне управе подложна различитим коруптивним ризицима, штета која може настати потенцијално има озбиљне 

последице по јавни интерес, по живот, здравље, безбедност и остваривање различитих права грађана. Коруптивни утицај у вршењу 

инспекцијског надзора настаје, пре свега, услед контакта између лица која врше надзор и надзираних субјеката, односно услед утицаја који 

на службенике могу вршити они над којима се врши надзор, а што је као проблем констатовано и у резултатима различитих истраживања. 



 

 

Према Закону о инспекцијском надзору (“Службени гласник РС”, бр. 36/15), ЈЛС су добиле значајне надлежности у области инспекцијског 

надзора и то како у изворним надлежностима, тако и у надлежностима које су јој пренете са централног или покрајинског нивоа власти. 

Локалној самоуправи су дата овлашћења да самостално регулише поједина питања у области инспекцијског надзора, што уз описане ризике 

од корупције ствара потребу да се ова област нађе и у локалном антикорупцијском плану. У овом смислу речи нарочито су важна два поља 

ове надлежности: 1) процена ризика и план инспекцијског надзора и 2) координација и унутрашња контрола инспекцијског надзора које је 

неопходно успоставити на нивоу ЈЛС. 

 

НАПОМЕНА: Мера 11.2.1. се изоставља из ЛАП-а јер је на снази Решење о образовању комисије за координацију инспекцијског 

надзора над пословима из изворне надлежности општине Велико Градиште (''Службени гласник општине Велико Градиште'' 

бр.38/20) 

 

Циљ 11.2. Унапређење система координације и унутрашње контроле инспекцијских служби 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојени акти којима се успоставља/унапређује систем 

координације и унутрашње контроле инспекцијских служби 

Не постоји прописана 

унутрашња контрола 

инспекцијских служби нити 

план унутрашње 

контроле 

Прописана унутрашња контрола 

инспекцијских служби, донет план унутрашње 

контроле 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

11.2.

1 

Одредити 

орган, 

унутрашњу 

организацион

у јединицу 

или тело које 

координира 

инспекцијски 

надзор над 

Одлуком надлежног 

органа ЈЛС одређен 

орган, унутрашња 

организациона 

јединица или тело 

које координира 

инспекцијски надзор 

над пословима из 

изворне надлежности 

      



 

пословима из 

изворне 

надлежности 

ЈЛС 

ЈЛС;  

Одлука треба да 

садржи и 

дефинисање шта 

подразумева 

координација и у 

чему се она огледа (у 

којим конкретним 

активностима), у 

каквом су односу 

инстанце која врше 

координацију са 

надлежним 

инспекцијским 

службама и слично. 

 

Област 12: Просторно и урбанистичко планирање и изградња 

Опис области: У бројним истраживањима и анализама праксе, област просторног и урбанистичког планирања и изградње спада међу 

најризичније процесе са становишта настанка корупције. Ова област се као посебна целина нашла и у Националној стратегији за борбу 

против корупције, чиме би требало да буду отклоњени коруптивни ризици уграђени у важећу регулативу, као и да се побољша пракса на 

основу важеће регулативе. Комплементарно стратешком и законском нивоу, интерно регулисање процеса у овој области је неопходно, како би 

се на свим нивоима (законодавним процесом на националном нивоу, али и практичним спровођењем на институционалном нивоу, а нарочито 

на нивоу ЈЛС) спречиле неправилности и злоупотребе, које углавном и настају у оним случајевима када у остваривању права и обавеза 

корисници услуга у овој области долазе у контакт са службеницима који ове процесе обављају. Органи локалне самоуправе су инстанца у 

којој долази до ове врсте интеракције, јер се на том нивоу оперативно спроводе надлежности у области урбанизма и грађевинских послова, 

односно ниво на ком се примењују закони у овој области и на ком се одлучује о појединачним захтевима, односно случајевима. Осим тога, 

коруптивни ризици у овој области на локалном нивоу могу настати и онда када надлежне локалне службе и институције усвајају и 

примењују своја просторно-планска документа, чиме саме одређују локално специфичан оквир у ком се примењују опште законске одредбе о 

планирању. Управо одређивање тог оквира подложно је одређеним и не малим дискреционим овлашћењима, која су очекивана и неопходна, 

али која уколико се не контролишу и не ограничавају, могу нарушити јавни интерес на штету различитих приватних интереса. 

 

 

Последњим изменама и допунама Закона о планирању и изградњи из децембра 2014. године (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - 



 

испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) обухваћено је више 

значајних питања која садрже ризике за настанак корупције, као што су: обједињена процедура; рани јавни увид; урбанистички пројекат; 

посебни случајеви формирања грађевинске парцеле; допринос за уређивање грађевинског земљишта, као и рад Комисије за технички преглед 

објекта. Ова питања, односно начини за њихово регулисање део су Модела ЛАП-а, односно требало би да буду и део сваког појединачног 

ЛАП-а у складу са потребама и досадашњим учинцима ЈЛС у овој области.  

 

НАПОМЕНА: Мера 12.1.4. се изоставља из ЛАП-а јер је дефинисана чланом 69. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 

бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021). Комплет мера из циља 12.2. се изоставља из ЛАП-а јер су 

мере садржане у Одлуци о доприносу за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште (''Службени 

гласник општине Велико Градиште'' бр. ) 

 

 

Циљ 12.1. Отклањање ризика корупције у раду комисија и других органа ЈЛС који су надлежни у области просторног и 

урбанистичког планирања и изградње 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвајање/унапређење постојећих интерних прцедура и 

правила  рада комисија и других органа ЈЛС који су 

надлежни у области просторног и урбанистичког планирања 

и изградње 

Примењују се републички 

прописи и Пословник стручне 

комисије за планове. 

На основу разматрања потребе, донети измене 

односно допуне Пословника Комисије за 

планове и усвојени други потребно акти. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

12.1.

4 

Прописати 

процедуру за 

поступање 

надлежних 

органа ЈЛС у 

посебним 

случајевима 

формирања 

Прописане процедуре 

за поступање 

надлежних органа 

ЈЛС у посебним 

случајевима 

формирања 

грађевинских 

парцела уколико 

      



 

грађевинских 

парцела 

уколико 

плански 

документ није 

донет, као и за 

прихватање 

других доказа 

о решеним 

имовинско-

правним 

односима.  

плански документ 

није донет, као и за 

прихватање других 

доказа о решеним 

имовинско-правним 

односима; 

Одређено шта су то 

други докази.  

 

 

Циљ 12.2. Смањена дискрециона овлашћења ЈЛС у процесу одређивања додатних погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног 

значаја за развој јединице локалне самоуправе 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојен акт којим ће бити прописани критеријуми за давање 

статуса објекта од посебног значаја за развој ЈЛС, као и 

процедура за одлучивање о овом питању. 

Врста и карактер акта којим 

се регулишу наведена питања 

Врста и карактер акта којим се регулишу 

наведена питања 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

12.2.

1 

Прописати 

услове и 

критеријуме  

за давање 

статуса 

објекта од 

посебног 

значаја за 

Усвојен акт који 

дефинише услове и 

критеријуме за 

давање статуса 

објекта од посебног 

значаја за развој ЈЛС 

      



 

развој ЈЛС.  

12.2.

2 

Прописати 

процедуру 

одлучивања о 

давању 

статуса 

објекта од 

посебног 

значаја за 

развој ЈЛС 

Усвојен акт који 

дефинише процедуру 

одлучивања о давању 

статуса објекта од 

посебног значаја за 

развој ЈЛС 

      

12.2.

3 

Прописати 

услове и 

критеријуме 

за одређивање 

додатних 

погодности за 

плаћање 

доприноса за 

објекте од 

посебног 

значаја за 

развој ЈЛС, 

као и за 

умањење 

износа 

доприноса за 

објекте 

станоградње.  

Усвојен акт који 

прописује услове и 

критеријуме за 

одређивање додатних 

погодности за 

плаћање доприноса 

за објекте од 

посебног значаја за 

развој ЈЛС, као и за 

умањење износа 

доприноса за објекте 

станоградње. 

      

 

Област 13: Формирање радних тела на нивоу јединица локалне самоуправе 

Опис области: Чланом 36. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да скупштина ЈЛС оснива стална или повремена радна тела за 

разматрање питања из њене надлежности, давање мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси, као и за обављање других послова 



 

утврђених статутом. С друге стране, Закон прописује да се питања броја, избора, као и права и дужности председника и чланова ових тела 

утврђују Статутом ЈЛС. Иако нормативни оквир и пракса не указују нужно на постојање неког од облика корупције у процесу формирања и 

рада радних тела, начин на који је ова област регулисана, као и подаци и анализе праксе у овој области указују на значајан степен 

нетранспарентности, велика дискрециона овлашћења оснивача радних тела и самих радних тела, као и на потенцијалну неефикасност и 

несврсисходност у трошењу јавних ресурса. На пример, постојећи нормативни оквир не предвиђа формирање регистра, односно јединствене 

евиденције на нивоу било ког органа јавне власти, па ни на нивоу ЈЛС, а у којој би се налазили подаци о формирању, укупном броју и 

утрошеним средствима за рад сталних и повремених радних тела, као и о резултатима њиховог рада и постигнутим циљевима. Управо због 

заштите јавног интереса, који може бити нарушен постојећим начином на који се у пракси одвија формирање, функционисање и 

финансирање радних тела, ова област на нивоу локалне самоуправе може значајно бити унапређена кроз усвајање и примену локалног 

антикорупцијског плана, нарочито у следећим идентификованим проблемима: одусуства јединствене евиденције о формирању, укупном 

броју и утрошеним средствима за рад сталних и повремених радних тела, одсуства јасно постављених циљева, задатака и рокова, 

непостојања или неадекватног правног основа за формирање радних тела, одсуства јасних услова и критеријума за избор чланова радног 

тела и њиховог броја, регулисања права на накнаду и нејасног односа између радних тела и редовних послова других органа и служби ЈЛС.  

 

НАПОМЕНА: Комплет мера из циља 13.1. се изостављају из ЛАП-а јер су садржане у Пословнику Скупштине општине Велико 

Градиште (''Службени гласник општине Велико Градиште бр.25/2021-пречишћен текст) 

 

 

Циљ 13.1. Успостављен систем одговорности и контроле у процесу формирања и рада радних тела на нивоу ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС којима се успоставља 

систем одговорности и контроле у процесу формирања и рада 

радних тела    

Питања формирања и рада 

радних тела су уређена 

Статутом и Пословником 

Скупштине, све битне 

области су покривене. 

Утврђено је да ли поред одредаба Статута и 

Пословника Скупштине, треба 

додатно уредити питање формирања и рада 

радних група, у складу са индикатором 

испуњености мере. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

13.1.

1 

Успоставити 

обавезу 

дефинисања 

Обавеза 

успостављена на 

нивоу општег акта 

Донета Одлука 

Скупштине 

општине о 

     



 

циљева, 

задатака 

(активности) 

и рокова у 

којима радно 

тело 

остварује 

задатке, 

односно у 

којима 

извештава 

оснивача о 

свом раду. 

или на други начин 

прописане обавезе да 

сваки појединачни 

акт о формирању 

радног тела садржи и 

циљеве, задатке 

(активности) и рокове 

у којима радно тело 

остварује задатке, 

односно у којима 

оснивача извештава о 

раду. 

формирању – 

оснивању 

радних тела 

којом ће се на 

бољи начин  

регулисати – 

дефинисати 

циљеви, задаци, 

рокови у  

којима радно 

тело Скупштине 

треба да 

остварује  

задатке и 

извештава 

оснивача о свом 

раду, као и право  

на накнаду за 

рад чланова 

радног тела.   

Измењен и 

допуњен 

Пословник 

Општинског 

већа и  

донети 

правилници за 

оснивање радних 

тела  

председника 

општине и 

начелника 

општинске 

управе, у  



 

којима ће бити 

прописане 

обвезе да сваки 

појединачни  

акт о формирању 

радног тела 

Већа, 

председника  

општине и 

начелника 

општинске 

управе садржи и  

циљеве, задатке 

и рокове у 

којима радно 

тело остварује  

задатке, односно 

у којима 

оснивача 

извештава о 

раду. 

13.1.

2 

Успоставити 

обавезу 

навођења 

правног 

основа за 

формирање 

сваког 

појединачног 

радног тела. 

Обавеза 

успостављена на 

нивоу општег акта 

или на други начин 

прописане обавезе да 

сваки појединачни 

акт о формирању 

радног тела садржи и 

правни основ за 

формирање који неће 

бити само и општа 

надлежност 

предвиђена Законом 

Изменама и 

допунама  

и доношењем 

аката  

Скупштине 

општине о 

формирању – 

оснивању 

радних тела 

успоставити 

обавезу  

навођења 

правног  

     



 

о локалној 

самоуправи.  

основа у 

посебном  

акту о 

формирању  

радног тела 

13.1.

3 

Усвојити 

обавезујуће 

услове и 

критеријуме 

приликом 

именовања 

чланова 

радних тела.  

Обавеза 

успостављена 

посебним општим 

актом, изменама 

Статута или 

Пословника о раду 

Скупштине ЈЛС; 

услови и критеријуми 

су гарант за то да 

чланови радних тела 

треба да буду 

именовани као 

стручњаци за 

поједине области 

којима се радна тела 

баве.  

Изменама и 

допунама  

и доношењем 

аката  

из тачке 13.1.2.  

прописати  

обавезујуће 

услове и  

критеријуме  

приликом 

именовања  

чланова радних 

тела 

     

13.1.

4 

Регулисати 

питање 

накнада за 

рад у радним 

телима.  

Питање права на 

накнаду уређено 

општим актом ЈЛС; 

појединачне одлуке о 

формирању радних 

тела садрже 

образложење потребе 

за постојањем или 

непостојањем 

накнаде, као и начина 

обрачуна, а услед 

различитог типа и 

      



 

обима посла који 

обављају радна тела. 

13.1.

5 

Успоставити 

обавезу 

доношења 

одлуке о 

формирању 

сваког радног 

тела претходи 

анализа 

постојећег 

институциона

лног оквира 

за конкретну 

област.  

Одлука о формирању 

радног тела обавезно 

садржи и 

образложење према 

коме би се могло 

утврдити да ли се 

делокруг послова, 

односно циљеви и 

задаци радног тела 

преклапају са 

надлежностима већ 

постојећих органа 

ЈЛС. 

Изменама и 

допунама  

и доношењем 

аката  

из тачке 13.1.1.  

прописати да је 

пре  

формирања 

радног  

тела потребно  

извршити 

анализу  

постојећег  

институционалн

ог  

оквира за 

конкретну  

област у складу 

са  

индикатором  

испуњености 

мере. 

     

 

Област 14: Јавне набавке 

Опис области: Јавне набавке се, према својој природи, перманентно налазе у фокусу различитих антикорупцијских јавних политика, не само 

у Србији. Усвајањем новог Закона о јавним набавкама из 2012. године, са неколико каснијих измена и допуна (“Службени гласник РС”, бр. 

124/12, 14/15 i 68/15), Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године и Акционог плана за њено 

спровођење, учињено је доста помака у правцу спречавања корупције у овој области. Ипак, досадашња примена Закона већ је захтевала 

одређене измене и допуне, а показала је и да је на институционалном нивоу могуће и потребно додатно унапредити примену позитивних 

прописа у области јавних набавки. Агенција је то утврдила, између осталог, посетама институцијама у току контроле планова интегритета, у 

којима јавне набавке чине једну од заједничких области за цео јавни сектор. 



 

 

Сузбијање корупције и неправилности у поступцима јавних набавки често се налази у колизији са мање или више оправданим захтевима за 

ефикасношћу поступака, односно са повећањем брзине којом се за потребе јавног сектора и његовог адекватног функционисања набављају 

добра и услуге. Осим тога, захтев за обезбеђивањем потребне конкуретности на тржишту такође је у појединим аспектима у колизији са 

антикорупцијским политикама и мерама, иако на први поглед то треба да буду међусобно компатибилни захтеви, већа конкуренција 

подразумева већу међусобну контролу између понуђача, а тиме и смањење потенцијалних коруптивних утицаја на наручиоце. То, међутим, 

често није случај, јер се у областима у којима постоји оштрија конкуренција, а слаба отпорност система на коруптивне утицаје, 

експоненцијално повећавају и интензитет и форме утицаја понуђача на наручиоце да баш они добију уговор за одређену јавну набавку. 

Измене и допуне ЗЈН из 2015. године су повећале ефикасност и конкурентност, али су истовремено отвориле нови и додатни простор за 

коруптивне утицаје. Однос између различитих захтева и очекивања од поступака јавних набавки, који су некада међусобно ограничавајући, 

не може једном и унапред бити дат као коначан, већ представља стално тражење оптималне мере у којој ће ти захтеви бити адекватно и 

оправдано заступљени, а све то у најбољем јавном интересу. Управо у томе лежи важност интерног регулисања ових поступака у свакој 

појединачној институцији, па и на нивоу ЈЛС. Док Закон даје оквир који је општи и заједнички за цео јавни сектор, сваки појединачни 

руководилац који сматра да треба да ојача антикорупцијски аспект поступака јавних набавки, може различитим механизмима доброг 

управљања то и да учини. Када је реч о органима ЈЛС, ови механизми могу бити уграђени управо у локални антикорупцијски план.  

 

Измене и допуне Закона о јавним набавкама из 2015. године садрже решења која очигледно повећавају ефикасност поступака, али која могу 

бити проблематична са становишта ризика на настанак корупције. Реч је о следећим аспектима који ће бити обрађени у Моделу ЛАП-а: 

спровођењу мешовитих јавних набавки и јавних набавки мале вредности, питању покретања поступка јавних набавки из разлога хитности, 

доказивању испуњености услова за учешће у јавној набавци, и транспарентности поступка јавних набавки. Осим тога, свака ЈЛС је позвана 

да у овој области дода и друге циљеве и мере до којих је дошла на основу своје праксе и проблема у спровођењу јавних набавки.  

 

НАПОМЕНА: Комплет мера из Циља 14.1. се изостављају из ЛАП-а јер се спроводе у пракси, у складу са Законом о јавним 

набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019), односно тачка 14.1.2. из ЛАП-а није у сагласности са важећим Законом о јавним 

набавкама. 

 

 

Циљ 14.1: Смањење и контрола дискреционих овлашћења приликом доношења одлука о типу јавних набавки које ће бити расписан 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене измене и допуне интерних аката у области јавних 

набавки у правцу детаљнијег регулисања спровођења 

мешовитих јавних набавки, јавних набавки мале вредности и 

Опис система контроле код 

спровођења мешовитих 

јавних набавки и јавних 

Опис система контроле код спровођења 

мешовитих јавних набавки и јавних набавки 

мале вредности и јавних набавки расписаних 



 

јавних набавки расписаних из разлога хитности набавки мале вредности и 

јавних набавки расписаних из 

разлога хитности 

из разлога хитности. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

14.1.

1 

Успоставити 

обавезу 

додатног 

образложења 

околности, 

потребе и 

оправданости 

за спровођење 

мешовитих 

јавних 

набавки. 

Обавезу је потребно 

успоставити кроз 

измене и допуне 

интерног правног 

оквира у области 

јавних набавки којим 

би се прописало да се 

за случајеве 

расписивања 

мешовитих јавних 

набавки израђују 

посебна образложења 

околности, потреба и 

оправданости.   

     У пракси се 

спроводи у 

складу са 

Законом о 

јавним 

набавкама 

 

 

 

14.1.

2 

Успоставити 

обавезу да се 

у случају 

јавних 

набавки мале 

вредности 

(вредности 

мање од 

500.000 

динара) позив 

за 

достављање 

понуде 

Обавезу је потребно 

успоставити кроз 

измене и допуне 

интерног правног 

оквира у области 

јавних набавки којим 

би се прописало да се 

случају јавних 

набавки мале 

вредности позив за 

достављање понуде 

упућује најмање 

једном понуђачу који 

     Тачка није у 

складу са 

важећим 

Законом о 

јавним 

набавкама и 

требало би 

пратити Закон 



 

упућује 

најмање 

једном 

понуђачу који 

врши 

делатност 

која је 

предмет јавне 

набавке, а да 

уколико то 

није могуће, 

обавезно 

постоји 

образложење 

такве одлуке.  

врши делатност која 

је предмет јавне 

набавке, а да уколико 

то није могуће, 

обавезно постоји 

образложење такве 

одлуке. На тај начин 

се из процеса 

елиминише „лично 

уверење“ овлашћеног 

лица да они којима се 

упућује позив за 

достављање понуде 

могу да спроведу 

јавну набавку, без 

обзира на делатност 

којом се баве.  

14.1.

3 

Упоставити 

обавезу 

дефинисања 

разлога 

хитности. 

Обавезу је потребно 

успоставити кроз 

измене и допуне 

интерног правног 

оквира у области 

јавних набавки којим 

би се у случајевима у 

којима је то могуће, 

одредио појам 

хитности (на пример, 

у односу на случајеве 

оних јавних набавки 

које су до сада у ЈЛС 

најчешће 

расписиване као 

хитне).  

     Законом је 

дефинисан 

разлог 

хитности. 






