ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ
ТИМА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
ЗА 2020. ГОДИНУ

Прибој, март 2021. године

Пред вама је други 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
(оба извештаја су за 2020. годину). Тело подноси скупштини јединице локалне самоуправе
Годишњи извештај о праћењу примене ЛАП-а и Извештај о свом раду као саставни део
овог извештаја најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину. Скупштина о
њему расправља на првој наредној седници и доноси закључак о расправи. Извештај
Локалног антикорупцијског тима за праћење примене Локалног антикорупцијског плана
за 2019. годину још увек се није нашао у скупштинској процедури и није о њему
расправљано.
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 од оснивања одржао 19 седница и то 17 редовних и 2 телефонске седнице.
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 .
Чланови Тима у току 2020. године имали су посету госпође Светлане Којановић из
Чачка , која је наступила испред Центра за мониторинг и активизам, а са циљем да се
упозна са радом Тима за праћење ЛАП-а. Она је једно од лица које се залаже како би и
општина Чачак формирала Тим за праћење ЛАП-а.
Тим је такође дао свој допринос и око израде УСАИД –овог пројекта за одговорну
власт , на тај начин што је обавио разговор и дао потребне информације госпођи Бојани
Дробњаковић која се испред КЛЕР-а бавила израдом пројекта.
Такође чланови Тима су показали више пута заинтерсованост за интезивирање
сарадње Тима и органа јединице локалне самоуправе . Председник Тима је обавио
разговор са председником скупштине општине Прибој и начелником општинске управе .
Цео Тим је присуствовао састанку са начелником општинске управе где се разговарало о
актуелној проблематици као и о неким од активности у наредном периоду . Чланови Тима
су начелнику предочили да не желе да се крши Закон и да оно што је прописано буде
испоштовано. Наиме, Методологијом о праћењу примене ЛАП-а прописано је да се горе
наведени Извештаји разматрају на скупштини једнице локалне самоуправе и после

разматрања објављују на сајту општине како би јавност била упозната и са радом Тима и
са спровођењем ЛАП-а .
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 појединих 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 наставити са интезивирањем сарадње са органима
јединице локалне самоуправе. Уколико буде постајала оправдана потреба даће свој
допринос и евентуалне препоруке за ревизију ЛАП-а , који је преобиман и како је и
начелник сам навео неопходна је ревизија у неким областима . Желимо да апелујемо на
надлежне да не игноришу наш рад и да сви заједно треба да поштујемо и спроводимо
законску процедуру која је предвиђена .
На основу увида и анализе у испуњеност мера и циљева предвиђених ЛАПом, може се закључити да се он већим делом не примењује.
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. А ово само можемо учинити
уколико будемо имали повратну реакцију од одговорних субјеката.
Извештај сачинили :

Светлана Тописировић, председник Тима ___________________
Саша Бјелић, члан

____________________

Енди Кулиновић , члан

____________________

Оливера Драгутиновић , члан

____________________

Доставити :
-

Скупштини општине Прибој ;

-

Архиви .

