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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ТИМА 

ОПШТИНЕ ПРИБОЈ О СПРОВОЂЕЊУ АКТИВНОСТИ И МЕРА ИЗ 

ЛАП-А ЗА  2019.  ГОДИНУ 

 

 

 

 
         Годишњи извештај о примени ЛАП- а је централни и најважнији извештај о 

примени ЛАП- а. Он се, по правилу, доставља Скупштини општине  и обавезно објављује. 

Годишњи извештај узима у обзир  периодични извештај и одговоре одговорних субјеката 

на питања која је Тим имао, као и податке добијене из  алтернативних извора 

информација. 

        

        У Годишњем извештају Тим ће за сваку од мера које су предмет анализе, дати једну 

од следећих оцена: 

 

- Мера је испуњена, 

 

- Мера није испуњена и  

 

- Није могуће дати оцену испуњености. 

 

        За испуњене мере биће додата и информација о томе да ли је мера испуњена у року 

или ван рока. 

        У годишњем извештају Тима за праћење ЛАП- а општине Прибој, Тим ће се осврнути 

на оцену испуњености оних мера које су доспеле у претходној години, тј. у периоду од 

25.04.2019. године  до дана подношења овог извештаја (30.03.2020. године) . 

        Осим оцене мера, Годишњи извештај садржи и оцену испуњености циљева. Оцена 

испуњености циљева ће се вршити само уколико су све мере које потпадају под те циљеве 

оцењене као испуњене. 

       На седници одржаној 17.02.2020. године чланови Тима за праћење ЛАП- а општине 

Прибој размотрили су Нацрт израде годишњег извештаја. Како би допринели што бољој 

изради Годишњег извештаја, између осталог договорен је и појединачан рад на одређеним 

областима. 

 



ИЗВЕШАЈ О ПРИМЕНИ ЛАП-а ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2019.ГОДИНУ 

 

 
Област 1 : Усвајање прописа у органима општине Прибој 

 

Циљ 1.1 : Повећана транспарентност у процесу усвајања прописа 

 

Мера 1.1.2 : Дефинисати области/врсте прописа за које је обавезна јавна расправа 

приликом доношења прописа 

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

  

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 

Председника Скупштине општине информације и доказе али до дана слања извештаја није 

добио информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-52 од 

30.08.2019. године и Обавештење број 02-78 од 24.12.2019. године. На основу тога Тим 

закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 

испуњености. 

 

Мера 1.1.3 : Прописати правила одржавања јавних расправа 

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 

Општинског већа информације и доказе али до дана слања извештаја није добио 

информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-7 од 

16.01.2020. године. На основу тога Тим закључује да информација одговорног субјекта 

није достављена и није могуће дати оцену испуњености. 

 

Мера 1.1.5 : Успоставити обавезу да се специфичне циљне групе ( у складу са потребама и 

карактером локалне заједнице), на које се односе поједини акти Општине Прибој додатно 

обавештавају и информишу о усвојеним или измењеним јавним политикама које су од 

значаја за те циљне групе. 

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 

Општинског већа информације и доказе али до дана слања извештаја није добио 

информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-7 од 

16.01.2020. године. На основу тога Тим закључује да информација одговорног субјекта 

није достављена и није могуће дати оцену испуњености. 

 

 

 

 

 



Циљ 1.2 : Отклоњени ризици од корупције кроз увођење механизама којима се спречава 

усвајање „ прописа са опредељеним циљем“ односно  „прописа са одредиштем“ 

 

 

Мера 1.2.1 : Успоставити обавезу пријављивања интереса за усвајање општих аката 

 

Статус мере : Мера је испуњена 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 

Председника Скупштине општине информације и доказе о доношењу предвиђеног акта. 

Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-52 од 30.08.2019. године, 

Обавешење број 02-78 од 24.12.2019. године и копија имејла који је доставио Начелник 

општинске управе. На основу тога Тим закључује да је донета Одлука о обавези 

пријављивања интереса за усвајање општих аката општине Прибој. Након анализе 

усвојене Одлуке констатује се да Одлука садржи све елементе наведене у индикатору 

испуњености (квалитета) мере. 

 

Мера 1.2.2 : Успоставити обавезу управљања пријављеним интересима  

 

Статус мере : Мера је испуњена 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 

Председника Скупштине општине информације и доказе о доношењу предвиђеног акта. 

Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-52 од 30.08.2019. године, 

Обавешење број 02-78 од 24.12.2019. године и копија имејла који је доставио Начелник 

општинске управе. На основу тога Тим закључује да је донета Одлука о обавези 

пријављивања интереса за усвајање општих аката општине Прибој. Након анализе 

усвојене Одлуке констатује се да Одлука садржи све елементе наведене у индикатору 

испуњености (квалитета) мере. 

 

Мера 1.2.3 : Успоставити обавезу израде образложења нацрта прописа, са посебним 

акцентом на образложење јавног интереса који ће бити остварен и/или заштићен 

конкретним прописом, односно са образложењем разлога, потреба и околности у којима се 

усваја пропис. 

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 

Општинске управе информације и доказе али до дана слања извештаја није добио 

информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-52 од 

30.08.2019. године и Обавештење број 02-79 од 24.12.2019. године. На основу тога Тим 

закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 

испуњености. 

 

 

 

 

 



Циљ 1.3 : Отклоњени ризици од корупције кроз увођење механизама за спречавање 

усвајања прописа који садрже ризике од корупције. 

 

 

Мера 1.3.1 : Успоставити капацитет општине Прибој за спречавање усвајања прописа са 

уграђеним ризицима за корупцију 

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 

Општинског већа информације и доказе али до дана слања извештаја није добио 

информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-7 од 

16.01.2020. године. На основу тога Тим закључује да информација одговорног субјекта 

није достављена и није могуће дати оцену испуњености. 

 

 

Област 2 : Управљање сукобом интереса на нивоу општине Прибој 

 

Циљ 2.1 : Повећана транспарентност у погледу постојања приватног интереса јавних 

функционера или приватног интереса са њима повезаних лица, као околности која може 

водити сукобу интереса 

  

Мера 2.1.2 : Успоставити обавезу управљања пријављеним интересима јавних 

функционера и приватних интереса са њима повезаних лица 

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 

Председника Скупштине општине информације и доказе али до дана слања извештаја није 

добио информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-4 од 

16.01.2020. године. На основу тога Тим закључује да информација одговорног субјекта 

није достављена и није могуће дати оцену испуњености. 

 

 

Област 3 : Разоткривање корупције кроз заштиту узбуњивача и кроз управљање 

пријавама и представкама корисника услуга на рад службеника и органа општине 

Прибој 

 

Циљ 3.1 : Постигнута пуна примена и праћење прописа у области заштите узбуњивача 

 

Мера 3.1.1 :Успоставити механизам за праћење примене Закона о заштити узбуњивача 

 

Статус мере : Мера је испуњена 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 

Општинског већа информације и доказе о доношењу предвиђеног акта. Прилози који су 

достављени Тиму : Обавештење број 02-57 од 16.01.2020. године и копија имејла који је 



доставио Начелник општинске управе. На основу тога Тим закључује да је донет 

Правилник о унутрашњем узбуњивању. Након анализе донетог Правилника констатује се 

да Правилник садржи све елементе наведене у индикатору испуњености (квалитета) мере. 

 

 

Област 4 : Однос између општине Прибој и јавних служби, јавних предузећа и других 

организација које општина Прибој оснива и делом или у потпуности финансира и 

контролише 

 

Циљ 4.2 : Обезбеђена начела доброг управљања у односу између општине Прибој и 

других органа јавне власти (установа, служби, органа и организација) које оснива 

општина Прибој 

 

Мера 4.2.1 :  Обезбедити потпуну доступност информација о свим органима јавне власти 

које општина Прибој оснива и делом или у потпуности финансира или контролише 

 

Статус мере : Мера је испуњена 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 

Општинске управе информације и доказе о доступности ових информација. Прилози који 

су достављени Тиму : Обавештење број 02-52 од 30.08.2019. године и Обавештење број 02-

79 од 24.12.2019. године. Подаци су ажурирани. Увидом у сајт општине Прибој Тим 

констатује да се ова мера спроводи. 

 

 

Област 6 : Управљање јавном својином општине Прибој 

 

Циљ 6.1 : Успостављени механизми за управљање имовином у својини ЈЛС 

 

Мера 6.1.2 : Успоставити регистар јавне својине општине Прибој 

 

Статус мере : Мера је испуњена 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 

Општинске управе информације и доказе о успостављању регистра јавне својине. Прилози 

који су достављени Тиму : Обавештење број 02-3 од 16.01.2020. године. Успостављен је 

Регистар јавне својине општине Прибој. Увидом у сајт општине Прибој Тим констатује да 

се ова мера спроводи. 

 

Мера 6.1.3 : Обезбедити јавност регистра јавне својине општине Прибој  

 

Статус мере : Мера није испуњена 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 

Руководиоца одељења за имовинско правне послове информације и доказе о овој 

активности. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-6 од 16.01.2020. 

године и Обавештење број 04/2 од 17.01.2020 године. Објављен је и ажуриран Регистар 

јавне својине општине Прибој. Увидом у Обавештење које је доставио Руководилац 



одељења за имовинско правне послове, Тим констатује да су унете непокретности које 

користи Општинска управа Прибој у Регистар непокретности у јавној својини које води 

Републичка дирекција за имовину Републике Србије. Међутим, Регистар није истакнут на 

сајту општине Прибој, што је предвиђено индикатором испуњености (квалитета) мере. 

Стога се закључује да ова мера није испуњена. 

 

 

Област 8 : Регулација административних процедура и унапређење контроле процедура 

за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга општине Прибој 

 

Циљ 8.1 : Повећана транспарентност административних процедура за остваривање 

права и регулисање обавеза корисника услуга 

 

Мера 8.1.1 : Обезбедити потпуну доступност информација о свим административним 

процедурама за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга општине 

Прибој  

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 

Општинске управе информације и доказе али до дана слања извештаја није добио 

информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-3 од 

16.01.2020. године. На основу тога Тим закључује да информација одговорног субјекта 

није достављена и није могуће дати оцену испуњености. 

  

 

Циљ 8.2 : Отклоњени ризици од корупције у административним процедурама чије је 

регулисање у надлежности општине Прибој 

 

Мера 8.2.1 : Спровести анализу потреба, могућности и оправданости додатног отклањања 

ризика од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности 

општине Прибој 

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 

Председника општине и Радног тела информације и доказе али до дана слања извештаја 

није добио информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-5 

од 16.01.2020. године. На основу тога Тим закључује да информација одговорног субјекта 

није достављена и није могуће дати оцену испуњености. 

 

Мера 8.2.2 : Отклонити ризике од корупције у административним процедурама чије је 

регулисање у надлежности општне Прибој, ускладу са резултатима анализе потреба, 

могућности и оправданости 

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 



Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 

Председника општине и Радног тела информације и доказе али до дана слања извештаја 

није добио информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-5 

од 16.01.2020. године. На основу тога Тим закључује да информација одговорног субјекта 

није достављена и није могуће дати оцену испуњености. 

 

 

Област 10 : Додела средстава из буџета  општине Прибој за остваривање јавних 

интереса локалне заједнице 

 

Циљ 10.1 : Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом 

доделе средстава удружењима грађана 

 

 Мера 10.1.1 : Успоставити обавезу дефинисања јавног интереса који се остварује 

програмима који реализују удружења, односно успоставити обавезу да се сваки програм 

позива на  већ дефинисан јавни интерес 

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 

Општинског већа информације и доказе али до дана слања извештаја није добио 

информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-7 од 

16.01.2020. године. На основу тога Тим закључује да информација одговорног субјекта 

није достављена и није могуће дати оцену испуњености. 

  

Мера 10.1.3 : Обезбедити пуну транспарентност процеса суфинансирања програма од 

јавног интереса које реализују удружења 

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 

Општинске управе информације и доказе али до дана слања извештаја није добио 

информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-3 од 

16.01.2020. године. На основу тога Тим закључује да информација одговорног субјекта 

није достављена и није могуће дати оцену испуњености. 

 

Мера 10.1.5 : Обезбедити и обавезне елементе мониторинга, евалуације и финансијске 

контроле над програмима од јавног интереса које реализују удружења 

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 

Општинског већа информације и доказе али до дана слања извештаја није добио 

информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-7 од 

16.01.2020. године. На основу тога Тим закључује да информација одговорног субјекта 

није достављена и није могуће дати оцену испуњености. 

 

 



Циљ 10.2 : Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом 

спровођења конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања 

 

Мера 10.2.3 : Обезбедити пуну транспарентност конкурса за суфинансирање пројеката у 

области јавног информисања 

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 

Општинске управе информације и доказе али до дана слања извештаја није добио 

информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-52 од 

30.08.2019. године и Обавештење  број 02-79 од 24.12.2019. године. На основу тога Тим 

закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 

испуњености. 

 

  

Област 11 : Инспекцијски надзор 

 

Циљ 11.1 : Смањење дискреционих овлашћења и већа транспарентност у поступању 

инспекцијских служби 

 

Мера 11.1.1: Прописати посебне елементе процене ризика и учесталост вршења 

инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности општине Прибој 

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 

Општинског већа информације и доказе али до дана слања извештаја није добио 

информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-7 од 

16.01.2020. године. На основу тога Тим закључује да информација одговорног субјекта 

није достављена и није могуће дати оцену испуњености. 

 

 

Област 12 : Просторно и урбанистичко планирање и изградња 

 

Циљ 12.1 :  Отклањање ризика корупције у раду комисија и других органа општине 

Прибој који су надлежни у области просторног и урбанистичког планирања и изградње 

 

Мера12.1.1 : Успоставити обавезу и правила поступања са примедбама које надлежна 

комисија добије у току раног јавног увида о изради просторног, односно урбанистичког 

плана 

 

Статус мере : Мера није испуњена 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 

Комисије за планове информације и доказе о овој активности. Прилози који су достављени 



Тиму : Обавештење број 02-52 од 30.08.2019. године, Обавештење број 02-80 од 

24.12.2019. године и Обавештење број :сл. од 14.11.2019. године . Увидом у обавештење 

од 14.11.2019. године Тим закључује да Пословник о измени и допуни Пословника о раду 

Комисије за планове није донет, те стога мера није испуњена. 

 

Мера 12.1.2 :  Унапредити транспарентност рада надлежне комисије у току раног јавног 

увида 

 

Статус мере : Мера није испуњена 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 

Комисије за планове информације и доказе о овој активности. Прилози који су достављени 

Тиму : Обавештење број 02-52 од 30.08.2019. године, Обавештење број 02-80 од 

24.12.2019. године и Обавештење број :сл. од 14.11.2019. године . Увидом у обавештење 

од 14.11.2019. године Тим закључује да Пословник о измени и допуни Пословника о раду 

Комисије за планове није донет, те стога мера није испуњена. 

 

 

Област 13 : Формирање радних тела на нивоу општине Прибој  

 

Циљ 13.1 : Успостављен систем одговорности и контроле у процесу формирања и рада 

радних тела на нивоу општине Прибој 

 

Мера 13.1.1 : Успоставити обавезу дефинисања циљева, задатака (активности) и рокова у 

којима радно тело остварује задатке, односно у којима извештава оснивача о свом раду 

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 

Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа и Начелника општинске 

управе информације и доказе али до дана слања извештаја није добио информацију о томе. 

Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-3, Обавештење број 02-4, 

Обавештење број 02-5 и Обавештење број 02-7 од 16.01.2020. године. На основу тога Тим 

закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 

испуњености. 

 

Мера 13.1.3 :  Усвојити обавезујуће услове и критеријуме приликом именовања чланова 

радних тела 

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 

Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа и Начелника општинске 

управе информације и доказе али до дана слања извештаја није добио информацију о томе. 

Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-3, Обавештење број 02-4, 

Обавештење број 02-5 и Обавештење број 02-7 од 16.01.2020. године. На основу тога Тим 

закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 

испуњености. 



 

Мера 13.1.4 : Регулисати питање накнада за рад у радним телима. 

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 

Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа и Начелника општинске 

управе информације и доказе али до дана слања извештаја није добио информацију о томе. 

Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-3, Обавештење број 02-4, 

Обавештење број 02-5 и Обавештење број 02-7 од 16.01.2020. године. На основу тога Тим 

закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 

испуњености. 

 

 Мера 13.1.5 : Успоставити обавезу доношења одлуке о формирању сваког радног тела 

којој претходи анализа постојећег институционалног оквира за конкретну област 

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 

Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа и Начелника општинске 

управе информације и доказе али до дана слања извештаја није добио информацију о томе. 

Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-3, Обавештење број 02-4, 

Обавештење број 02-5 и Обавештење број 02-7 од 16.01.2020. године. На основу тога Тим 

закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 

испуњености. 

 

Циљ 13.2 : Повећана транспарентност у процесу формирања и рада радних тела на 

нивоу општине Прибој 

 

Мера 13.2.1 :Обезбедити потпуну доступност информација о свим радним телима на 

нивоу општине Прибој  

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од  

Општинске управе информације и доказе али до дана слања извештаја није добио 

информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-3 од 

16.01.2020. године. На основу тога Тим закључује да информација одговорног субјекта 

није достављена и није могуће дати оцену испуњености. 

 

 

Област 14 : Јавне набавке 

 

Циљ 14.1 : Смањење и контрола дискреционих овлашћења приликом доношења одлука 

о типу јавних набавки које ће бити расписане 

 

Мера 14.1.4 :  Успоставити обавезу додатног образложења околности потребе и 

оправданости за спровођење мешовитих јавних набавки 



 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од  

Општинског већа информације и доказе али до дана слања извештаја није добио 

информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-52 од 

30.08.2019. године и Обавештење број 02-79 од 24.12.2019. године. На основу тога Тим 

закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 

испуњености. 

 

Мера 14.1.2 :  Успоставити обавезу да се у случају јавних набавки мале вредности 

(вредности мање од 500000 динара) позив за достављање понуде упућује најмање једном 

понуђачу који врши делатност која је предмет јавне набавке, а да уколико то није могуће, 

обавезно постоји образложење такве одлуке 

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од  

Општинског већа информације и доказе али до дана слања извештаја није добио 

информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-52 од 

30.08.2019. године и Обавештење број 02-79 од 24.12.2019. године. На основу тога Тим 

закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 

испуњености. 

 

Мера 14.1.3 : Успоставити обавезу дефинисања разлога хитности 

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од  

Општинског већа информације и доказе али до дана слања извештаја није добио 

информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-52 од 

30.08.2019. године и Обавештење број 02-79 од 24.12.2019. године. На основу тога Тим 

закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 

испуњености. 

 

 

Мера 14.1.4 : Успоставити обавезу дефинисања „ других одговарајућих начина 

доказивања који може обухватити и техничку документацију произвођача“ 

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од  

Општинског већа информације и доказе али до дана слања извештаја није добио 

информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-52 од 

30.08.2019. године и Обавештење број 02-79 од 24.12.2019. године. На основу тога Тим 

закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 

испуњености. 

 



 

Циљ 14.2 : Повећање поступка транспарентности и контроле јавних набавки 

 

Мера 14.2.1 : Успоставити обавезу да се сва документа која настају у поступцима јавних 

набавки јавно објављују 

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од  

Општинског већа информације и доказе али до дана слања извештаја није добио 

информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-52 од 

30.08.2019. године и Обавештење број 02-79 од 24.12.2019. године. На основу тога Тим 

закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 

испуњености. 

 

Мера 14.2.2 :  Дефинисати врсте јавних набавки које спроводи ЈЛС а у којима је обавезно 

укључивање представника јавности – грађанског посматрача   

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од  

Општинског већа информације и доказе али до дана слања извештаја није добио 

информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-52 од 

30.08.2019. године и Обавештење број 02-79 од 24.12.2019. године. На основу тога Тим 

закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 

испуњености. 

 

  

Област 15 : Успостављен ефикасан систем интерне ревизије на нивоу општине Прибој  

 

Циљ 15.2 : Успостављен ефикасан систем финансијског управљања и контроле  

 

Мера 15.2.3 : Обезбедити ефикасно функционисање система финансијског управљања и 

контроле  

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од  

Председника општине и Радног тела информације и доказе али до дана слања извештаја 

није добио информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-5 

од 16.01.2019. године. На основу тога Тим закључује да информација одговорног субјекта 

није достављена и није могуће дати оцену испуњености. 

 

 

 

 

 



Област 16 : Јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу 

планирања и реализације општине Прибој 

 

Циљ 16.1 :  Успостављен ефикасан систем информисања и укључивања јавности у 

процес планирања и надзора над трошењем буџета општине Прибој 

 

Мера 16.1.1 : Успоставити обавезу информисања јавности о фазама у току буџетског 

циклуса 

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од  

Општинског већа информације и доказе али до дана слања извештаја није добио 

информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-7 од 

16.01.2019. године. На основу тога Тим закључује да информација одговорног субјекта 

није достављена и није могуће дати оцену испуњености. 

 

 

Мера 16.1.2 :  Успоставити обавезу адекватног укључивања заинтересоване јавности у 

процес планирања и припреме буџета 

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од  

Општинског већа информације и доказе али до дана слања извештаја није добио 

информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-7 од 

16.01.2019. године. На основу тога Тим закључује да информација одговорног субјекта 

није достављена и није могуће дати оцену испуњености. 

 

 

Област 17 :  Обезбеђивање правних, институционалних, организационих и техничких 

предпоставки за координацију спровођења и праћење примене ЛАП –а 

 

 

Циљ 17.1 : Обезбеђене правне, институционалане, организационе и техничке претпостаавке за 

праћење примене ЛАП-а  

 

Мера 17.1.1 : Одредити лице/тело на нивоу општине Прибој које је задужено за координацију 

одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а 

 

Статус мере : Мера је испуњена 

 

Образложење : Донето је Решење о именовању лица те стога Тим  закључује да је ова мера 

испуњена  

 

Мера 17.1.2 : Формирати Комисију за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а  

 

Статус мере : Мера је испуњена 



 

Образложење : Донета је Одлука о формирању комисије за избор чланова тела за праћење 

примене ЛАП- а и усвојен Пословник о раду комисије, Тим закључује да је ова мера 

испуњена. 

 

Мера 17.1.3 : Именовати чланове тела за праћење примене ЛАП-а односно усвојити акт о 

формирању тела праћење примене ЛАП-а 

 

Статус мере : Мера је испуњена 

 

Образложење : Донета је Одлука о избору чланова тела за праћење примене ЛАП-а, Тим 

закључује да је ова мера испуњена 

 

Мера 17.1.4 : Обезбедити неопходне техничке, кадровске и материјалне услове за рад тела за 

праћење примене ЛАП-а 

 

Статус мере : Мера је испуњена  

 

Образложење : Обезбеђен је простор, али тај простор  није искључиво намењен раду тела, па 

је одлагање и чување  документације отежано. Од  опреме за рад  недостаје преносни 

рачунар, (штампање и копирање је могуће у другим службама општинске управе) . Средства 

за рад тела за праћење примене ЛАП-а су углавном обезбеђена. 

 

Мера 17.1.5 : Усвојити акте о раду тела за праћење примене ЛАП-а 

 

Статус мере : Мера је испуњена 

 

Образложење : Усвојен је Пословник о раду Локалног антикорупцијског Тима за праћење 

примене ЛАП-а општине Прибој за период од 2018.-2023. године на седници одржаној 

25.04.2019.године. Самим тим мера је испуњена. 

 

Мера 17.1.6 : Усвојити акт о начину праћења примене ЛАП-а 

 

Статус мере : Мера је испуњена 

 

Образложење : Усвојен је Пословник о раду Локалног антикорупцијског Тима за праћење 

примене ЛАП-а општине Прибој за период од 2018.-2023. године на седници одржаној 

25.04.2019.године. Самим тим мера је испуњена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Графички приказ оцене за сваку од мера које су предмет анализе у годишњем извештају 

од 2019. године 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан број мера.......... 42  

 

Мера је испуњена.............10  

 

Мера није испуњена.........4 

 

Није могуће дати оцену испуњености....28 



ЗАКЉУЧЦИ, ПРЕПОРУКЕ  И СУГЕСТИЈЕ  
 

            На основу увида и анализе испуњеност мера и циљева  предвиђених ЛАП-ом, 

може се закључити да се он већим делом не примењује. 

  

            У већини случајева изостала је повратна информација, што је резултирало тиме 

да за већину  мера „није могуће дати оцену испуњености“ . 

 

            У сарадњи са координатором, а и директно чланови Тима су у датом периоду 

покушали да дођу до информација о спровођењу мера и активности из ЛАП-а, тражећи их 

писаним путем и усмено.  
 

           После анализе одговора,  закључено је да је један од узрока недовољна информисаност 

одговорних субјеката о самом  ЛАП-у, као и о улози и задацима тела за праћење примене 

ЛАП-а. 

 

           Из тих разлога Тим сугерише начелнику Општинске управе да организује 

информисање одговорних субјеката о самом  ЛАП-у као и о улози и задацима Локалног 

антикорупцијског тима. За спровођење ове активности  чланови Тима спремни су да помогну 

како би се постојећа ситуација унапредила.  

 

      Такође предлажемо и да надлежни органи и тела размотре ревизију ЛАП-а, уколико се 

закључи да је он презахтеван, а да се до тада одговорни субјекти активније ангажују на 

остварењу оних мера које кадровски, организационо  и временски  нису захтевне. 

 

 

 

 

Годишњи извештај сачинила:                                             Чланови Тима за праћење ЛАП-а  

 

___________________________                                              ______________________________ 
Марина Ћеха                                                                            Светлана Тописировић, пред. Тима 

                                                                                                   _______________________________                    

                                                                         Саша Бјелић, члан         

                                                                                                   _______________________________                        

                                                                                 Енди Кулиновић , члан             

                                                                                                   _______________________________                   

                                                                                                     Оливера Лујић, члан                                    

 
 
 
 
 

Доставити : 

- Скупштини општине Прибој ; 

- Архиви . 



 

 


