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Пред вама је  први  Извештај о раду Локалног антикорупцијског тима за праћење 

примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП-а) , који на годишњем нивоу  подносимо  

скупштини јединице локалне самоуправе уз  Извештај о примени ЛАП-а општине Прибој 

за 2019. годину. Тело подноси скупштини јединице локалне самоуправе Годишњи 

извештај о мониторингу и Извештај о свом раду као саставни део овог извештаја 

најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину. Годину за нама обележио је 

континуиран рад на унапређењу делотворности и ефикасности у спровођењу  ЛАП-а.  

Праћење спровођења ЛАП- а поверено је независном телу за праћење његове 

примене, које има задатак да обавештава јавност и друге заинтересоване актере у локалној 

заједници да ли се мере и активности спроводе на начин на који је то дефинисано 

локалним антикорупцијским планом. Праћење спровођења планираних мера и активности 

је од суштинске важности за процену испуњености сврхе због које су ти планови усвојени 

и због које се спроводе. 

Тим је именован одлуком о образовању Тима за праћење примене Локалног 

антикорупцијског плана општине Прибој 01 бр. 02-17 од 19.03.2019. године. Прву , 

конститутивну седницу , Тим је одржао дана  : 11.04.2019. године . Од свог оснивања до 

данас Тим је одржао 11 седница и то 10 редовних и 1 телефонску седницу. Тиму су у 

почетку била додељена два лица за обављање административно – техничких послова : 

Соња Лујић за обављање административно техничких послова и Марија Раковић – 

дипломирани правник, лице постављено као подршка испред општинске управе . Од 6-е 

седнице Тиму се придружила Марина Ћеха као лице задужено за обављање 

административно техничких послова и уједно као координатор Тима . Тим је имао доста  

послова и радних задатака које је требало обавити. 

Тим је на седници одржаној дана 25.04.2019. године усвојио Пословник о раду 

Локалног антикорупцијског Тима .  

Представници Тима (председник Тима и координатор) учествовали су на 

конференцији поводом представљања Методологије за праћење и извештавање о примени 

локалног антикорупцијског плана, документа израђеног у сарадњи са Агенцијом 

Сједињених Америчких Држава за међународни развој (УСАИД) , Пројектом  за 

одговорну власт. Конференција је одржана 22. новембра 2019. године у Београду.  

Такође чланови Тима су показали више пута заинтерсованост за интезивирање 

сарадње Тима и органа јединице локалне самоуправе  Начелнику општинске управе је 

прослеђено обавештење да су чланови Тима заинтересовани и за учешће у пакетима 

подршке за унапређење грађанског учешћа и транспарентности на локалном нивоу,  који 

су одобрени општини Прибој.  

 Имајући у виду да превенција и борба против корупције не могу бити успешне без 

одговарајуће сарадње на свим нивоима, Тим  је нарочито био посвећен оснаживању 

комуникације и координације између Тима и одговорних субјеката . Међутим, можемо 

констатовати, да врло често, од одговорних субјеката, нисмо добијали повратну 

информацију и одговоре на питања о испуњености мера предвиђених ЛАП-ом. После 

анализе разлога, таквог стања закључили смо да је највероватније  мали број субјеката 

детаљније упознат са постајањем Тима,  са његовим надлежностима и активностима. 



Такође, имајући у виду да је превенција корупције најделотворнија онда када се 

смање могућности за настанак корупције, уз напоре усмерене ка јачању интегритета, 

транспарентности и доброг управљања, Тим  је у претходном периоду дефинисао правце 

даљег деловања кроз израду Пословника о раду Тима за праћење ЛАП -а.  

У наредном периоду Тим ће израдити План рада Тима и наставити са 

интезивирањем сарадње са органима јединице локалне самоуправе. Уколико буде 

постајала оправдана потреба даће се евентуалне препоруке за ревизију ЛАП-а.  

Уверени смо да смо на добром путу да  остваримо  оно због чега смо и именовани , 

као и да додатно учврстимо поверење грађана у институције и интегритет, како носилаца 

јавних овлашћења, тако и запослених у јавном сектору.  

 

Извештај сачинили : 

 

 

                                        Светлана Тописировић, председник Тима  ___________________ 

                                          Саша Бјелић, члан                                         ____________________ 

                                          Енди Кулиновић , члан                               ____________________ 

                                           Оливера Лујић , члан                                   ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Доставити : 

- Скупштини општине Прибој ; 

- Архиви . 

 

 


