
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  
ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ТИМА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ О 

СПРОВОЂЕЊУ АКТИВНОСТИ И МЕРА ИЗ ЛАП-А ЗА  2021.  ГОДИНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прибој, март 2022. године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ПРИБОЈ 
- Локални антикорупцијски Тим – 
03 Број 02-39 
Дана :22.03 .2022. године  
Прибој 
 
 
 
 
 

 
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ТИМА 

ОПШТИНЕ ПРИБОЈ О СПРОВОЂЕЊУ АКТИВНОСТИ И МЕРА ИЗ ЛАП-А ЗА  
2021.  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  периодичнe  извештајe 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 предходној години, тј. у периоду од 17.03.2021. године  до 
дана подношења овог извештаја 22.03. 2022. 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 22.03.2022. године чланови Тима за праћење ЛАП- а општине Прибој 
размотрили су Нацрт израде годишњег извештаја.  
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ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЕНИ ЛАП-а ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
 
Област 1 : Усвајање прописа у органима општине Прибој 

 
Циљ 1.1 : Повећана транспарентност у процесу усвајања прописа 

 
Мера 1.1.6 : Објављивати извештаје о примени прописа / о ефектима прописа. 
 
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  02-28 од 21.01.2022. 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 2.2 : Успостављен механизам за спречавање „трговине јавним овлашћењима“ 

  
Мера 2.2.1 : Успоставити обавезу  органа општине Прибој, као и свих јавних служби, јавних 
предузећа, других организација којима је оснивач општина Прибој, да објаве све уговоре које су 
закључили са функционерима ( функционерима у смислу Закона о Агенцији за борбу против 
корупције ) и запосленима у органима општине Прибој ( свих уговора осим уговора о раду – на 
пример, уговора о делу, уговора о привременим и повеменим пословима и слично) 
 
Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 
 
Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од  
Скупштине општине информације и доказе али до дана слања извештаја није добио информацију о 
томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-30 од 21.01.2022. године. На основу 
тога Тим закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 
испуњености. 
 

 
 
 
 
 

 



Област 4 : Однос између општине Прибој и јавних служби, јавних предузећа и других 
организација које општина Прибој оснива и делом или у потпуности финанасира и контролише 

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

 
Мера 4.1.1 :  Прописати обавезу формирања листе кандидата са образложењем испуњености услова 
за чланове Надзорног одбора ( НО) јавног предузећа. 
 
Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 
 
Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од  
Скупштине општине информације и доказе али до дана слања извештаја није добио информацију о 
томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-30 од 21.01.2022.  године. На основу 
тога Тим закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 
испуњености. 
 
Мера  4.1.3  : Прописати услове и критеријуме за именовање чланова Комисије за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа 
 
Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености  
 
Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од  
Скупштине општине информације и доказе али до дана слања извештаја није добио информацију о 
томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-30 од 21.01.2022. године. На основу 
тога Тим закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 
испуњености. 
 
Мера  4.1.4  :  Успоставити  елементе управљања сукобом интереса чланова Комисије за спровођење 
конкурса за избор јавних предузећа 
 
Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености  
 
Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од  Комисије 
за спровођење конкурса за избор директора ЈП  информације и доказе али до дана слања извештаја 
није добио информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број  02-26 од       
21.01.2022. године. На основу тога Тим закључује да информација одговорног субјекта није 
достављена и није могуће дати оцену испуњености. 
 
Мера  4.1.5 :  Обезбедити јавност рада Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних 
предузећа 
 
Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености  
 
Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од  Комисије 
за спровођење конкурса за избор директора ЈП  информације и доказе али до дана слања извештаја 
није добио информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број  02-26 од       



21.01.2022. године. На основу тога Тим закључује да информација одговорног субјекта није 
достављена и није могуће дати оцену испуњености. 
 
 
Мера  4.1.6 :  Смањити дискрециона овлашћења надлежног органа општине Прибој у процесу 
разрешења директора јавног предузећа 
 
Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености  
 
Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 
Скупштине општине информације  и доказе али до дана слања извештаја није добио информацију о 
томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број  02-30 од 21.01.2022.  године. На основу 
тога Тим закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 
испуњености. 
 
 
Мера  4.1.7 :  Прописати услове  и критеријуме за именовање вршиоца дужности директора 
 
Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености  
 
Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 
Скупштине општине информације  и доказе али до дана слања извештаја није добио информацију о 
томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број  02-30 од 21.01.2022.  године. На основу 
тога Тим закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 
испуњености. 
 
 
Мера  4.1.8 :  Прописати поступак и рок за разматрање, односно давање сагласности на програм 
пословања јавног предузећа 
 
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   02-67 од 30.06.2021. године. На основу 
тога Тим закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 
испуњености 
 
Мера  4.1.9 :  Додатно прецизирати овлашћења оснивача у случају поремећаја у пословању јавног 
предузећа надлежни орган општине Прибој предузима мере којима ће се обезбедити услови за 
несметано обављање делатности од општег интереса 
 
Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености  
 
Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 
Скупштине општине информације  и доказе али до дана слања извештаја није добио информацију о 
томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број  02-30 од 21.01.2022. године. На основу 



тога Тим закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 
испуњености. 
 
Мера  4.1.10 :  Прописати услове, критеријуме и поступак за давање сагласности јавним 
предузећима за оснивање друштва капитала и улагање капитала у веће основана друштва, као и 
механизам одговорности у случајевима у којима руководиоци јавних предузећа избегну примену 
прописаних правила 
 
Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености  
 
Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 
Скупштине општине информације  и доказе али до дана слања извештаја није добио информацију о 
томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број  02-30 од  21.01.2022. године. На основу 
тога Тим закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 
испуњености. 
 
 
 
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  4.2.2 : Успоставити обавезу спровођења јавног конкурса за избор руководилаца свих јавних 
служби, јавних предузећа и других организација за које је надлежна општина Прибој 
 
Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености  
 
Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 
Скупштине општине информације  и доказе али до дана слања извештаја није добио информацију о 
томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број  02-30 од 21.01.2022. године. На основу 
тога Тим закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 
испуњености. 
 
Мера  4.2.3 : Успоставити обавезу да се сви конкурси за избор органа управљања и чланова 
надзорних тела код којих општина Прибој о томе одлучује спроведе уз примену јасних и прецизних 
услова и критеријума 
 
Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености  
 
Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 
Скупштине општине информације  и доказе али до дана слања извештаја није добио информацију о 
томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број  02-30 од 21.01.2022.  године. На основу 
тога Тим закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 
испуњености. 

 
Мера  4.2.6 : Увести обавезу објављивања докумената који се односе на управљање финансијама 
свих јавних служби, јавних предзећа и других организација које оснива општина 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  02-28 од21.01.2022.  године. На основу 
тога Тим закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 
испуњености. 
 

 
 
Област 7 :   Управљање донацијама које прима општина Прибој 

 
Циљ 7.1 : Отклоњена околности и могућност утицаја на рад органа ЈЛС кроз давање 
донација 

 
Мера 7.1.1 : Прописати обавезу претходног утврђивања оправданости и исплативости донација које 
прима општина 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  02-28 од 21.01.2022. године. На основу 
тога Тим закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 
испуњености. 
 
 
Мера 7.1.2 : Прописати обавезу претходног утвђивања да ли постоји потенцијални, перципирани 
или стварни сукоб интереса приликом пријема донације 
 
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  02-28 од 21.01.2022. године. На основу 
тога Тим закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 
испуњености. 
 
Мера 7.1.3 :  Прописати обавезу наменског коришћења средстава из донација 
 
Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 
 
 
Мера 7.1.4 :  Прописати обавезу израде и објављивања извештаја о реализацији донације 
 
Статус 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  02-28 од 21.01.2022. године. На основу 
тога Тим закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 
испуњености. 
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 02-28 од  21.01.2022.  године. На основу 
тога Тим закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 
испуњености 
 
Мера 7.1.5 :  Прописати обавезу формирања јединственог јавног регистра који би садржао податке о 
свим донацијама општине Прибој и њиховом коришћењу 
 
 
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    02-27 од  21.01.2022. године. На основу 
тога Тим закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 
испуњености 
 
 
 
Област 8 : Регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за 
остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга општине Прибој 

 
Циљ 8.3 : Унапређен систем контроле спровођења административних процедура за остваривање 
права и обавеза корисника услуга општине Прибој 

 
 Мера 8.3.3 : У складу са интерним актом, израдити и објавити извештај о спроведеној контроли 

 
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    02-27 од  21.01.2022. 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 12.2 : Смањена дискрециона овлашћења општине Прибој у процесу одређивања додатних 
погодности за плаћање доприноса за објекте од посебног значаја за развој општине Прибој 

 



Мера 12.2.1 :  Прописати услове и критеријуме за давање статуса објекта од посебног значаја за 
развој општине Прибој 
 
Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 
 
Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 
Скупштине општине информације  и доказе али до дана слања извештаја није добио информацију о 
томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број  02-30 од 21.01.2022.  године. На основу 
тога Тим закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 
испуњености. 
 
 
Мера 12.2.2 :  Прописати процедуру одлучивања о давању статуса објекта од посебног значаја за 
развој општине Прибој 
 
Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 
 
Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 
Скупштине општине информације  и доказе али до дана слања извештаја није добио информацију о 
томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број  02-30 од  21.01.2022. године. На основу 
тога Тим закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 
испуњености. 
 
Мера 12.2.3 :   Прописати услове и критеријуме за одређивање додатних погодности за плаћање 
доприноса за објекте од посебног значаја за развој општине Прибој, као и за умањење износа 
доприноса за објекте станоградње 

 
Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 
Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 
Скупштине општине информације  и доказе али до дана слања извештаја није добио информацију о 
томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број  02-30 од 21.01.2022.  године. На основу 
тога Тим закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 
испуњености. 
 

 Област 15 :  Јачање интерних механизама финансијске контроле 

 
Циљ 15.3 :  Ојачан систем контроле буџетских корисника 

 
Мера 15.3.1 : Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета општине Прибој за јачањеа службе за 
буџетску инспекцију коју оснива општина Прибој у складу са Законом о буѕетском систему 
(„Службени гласник РС“ , БР. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- испр., 108/13, 142/14, 
68/15, - др. закон, 103/15 И 99/16 ) 
 
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   02-28 од   21.01.2022. године. На основу 
тога Тим закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није могуће дати оцену 
испуњености. 

 
 
Мера 15.3.2 : Обезбедити ефикасно функционисање службе за буџетску инспекцију коју оснива 
општина Прибој у складу са Законом о буџетском систему и ускладу са резултатима анализе 
потреба, ресурса и капацитета општине Прибој 
 
Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 
 
Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од  
Руководиоца одељења за буџет и финансије  информације и доказе али до дана слања извештаја није 
добио информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-29 од 
21.01.2022. 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 
буџета општине Прибој 

 
Циљ 16.1 : Успоставњен ефикасан систем информисања и укључивања јавности у процес 
планирања и надзора над трошењем буџета општине Прибој 

 
 
Мера 16.1.4 : Успоставити обавезу редовне израде Грађанског водича кроз буџет општине Прибој 
 
Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 
 
Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од  
Руководиоца одељења за буџет и финансије  информације и доказе али до дана слања извештаја није 
добио информацију о томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-29 од 
21.01.2022. године. На основу тога Тим закључује да информација одговорног субјекта није 
достављена и није могуће дати оцену испуњености. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

извештају од 2021. године 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укупан број мера.......... 26  
 

Мера је испуњена.............0  
 

Мера није испуњена.........0 
 

Није могуће дати оцену испуњености....26 



 
ЗАКЉУЧЦИ, ПРЕПОРУКЕ  И СУГЕСТИЈЕ  

 
 
            На основу увида и анализе испуњености мера и циљева  предвиђених ЛАП-ом, може 
се закључити да се он већим делом не примењује. 
  
            У потпуности су изостале повратне информације, што је резултирало тиме да за мере 
које су доспевале у 2021- ој години „није могуће дати оцену испуњености“ . 
 
            У сарадњи са координатором  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. 
 
           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    
                                                                                                          општине ПРИБОЈ: 
 
_________________________                                                _____________________________ 
Марина Ћеха                                                                         Светлана Тописировић, пред. Тима 
                                                                                                  _____________________________ 
                                                                                                Саша Бјелић, члан 
                                                                                                 ______________________________ 
                                                                                                Енди Кулиновић, члан 
                                                                                                 ______________________________ 
                                                                                                Оливера Драгутиновић, члан 
                           
 
Доставити : 

- Скупштини општине Прибој ; 
- Архиви . 

 


