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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ТИМА 

ОПШТИНЕ ПРИБОЈ О СПРОВОЂЕЊУ АКТИВНОСТИ И МЕРА ИЗ ЛАП-А ЗА  

2020.  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 01.04.2020. године  до 

дана подношења овог извештаја (16.03.2021. 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 05.03.2021. године чланови Тима за праћење ЛАП- а општине Прибој 

размотрили су Нацрт израде годишњег извештаја.  

. 

 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЕНИ ЛАП-а ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 
Област 1 : Усвајање прописа у органима општине Прибој 

 

Циљ 1.1 : Повећана транспарентност у процесу усвајања прописа 

 

Мера 1.1.2 : У оквиру јавне расправе о нацрту прописа успоставити обавезу објављивања извештаја 

о изради нацрта прописа 

 

Статус мере : Мера је испуњена 

 

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

Општинског већа информацје и доказе . Прилози за Тело:  -Обавештење број 02-7 од 04.02.2021.год.  

Обавештење од начелника општинске управе од 23.02.2021. године. Увидом у сајт општине Прибој 

Тим  констстује да се ова мера спроводи. 

 

 

 

 

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 2.1.1 : Успоставити обавезу пријављивања приватних интереса 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 02-6 од 04.02.2021. 

године. На основу тога Тим закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није 

могуће дати оцену испуњености. 

 

 

Циљ 2.3 :  Смањење случајева сукоба интереса запослених у органима општине Прибој 

 

Мера  2.3.1 : Општим актом регулисати материју сукоба интереса запослених у органима 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 04.02.2021. године. На основу 

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

испуњености. 

 

Мера 2.3.2 : Формирати тело за примену правила о сукобу интереса запослених у органима 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 04.02.2021. године. На основу 

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

испуњености. 

 

Мера 2.3.3 : Успоставити капацитет тела за примену правила о сукобу интереса запослених у 

органима општине Прибој 

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 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 04.02.2021. године. На основу тога Тим 

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

испуњености. 

 

Мера 2.3.4 : Успоставити координацију и механизам извештавања о управљању сукобом интереса 

између тела за примену правила о сукобу инетеса запослених у органима општине Прибој и тела за 

праћење примене ЛАП-а. 

 

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 04.02.2021. 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 3.2 : Успостављена регистрација информација и кориговање организације у Општини Прибој 

у складу са пријавама и представкама које добија из спољашњег окружења 

 

Мера 3.2.1 : Обезбедити функционалност механизама подношења и поступања по пријавама и 

представкама странака у вези са радом органа општине Прибој 

 



Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

Образложење : У току размене информација о овој активности координатор је тражио од 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 од 04.02.2021. 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 8.3.1 : Усвојити интерни акт којим се регулишу процедуре контроле спровођења 

административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга општине Прибој 

кроз контролу предмета 

 

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 04.02.2021. године. На основу 

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

испуњености 

 

 

Мера 8.3.2 : У складу са интерним актом, усвојити годишњи план и програм контроле предмета 

 

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 04.02.2021. године. На основу 

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

испуњености. 

 

 

 

 

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

инвалидитетом и за заштиту права осетљивих група 

 

Циљ 9.1 : Смањење дискреционих овлашћења надлежних служби и органа општине Прибој у 

процесу доношења одлуке о избору програма и/или циљних група за које се спроводи додела 

помоћи 



 

 Мера 9.1.1 : Спровести анализу усаглашености програма за доделу помоћи са стратешким и 

развојним документима општине Прибој или са другим прописима/документима на националном 

нивоу који општини Прибој прописују обавезе да спроводе овакве врсте програма 

 

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 04.02.2021. године. На основу 

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

испуњености. 

 

 

Мера 9.1.2 : Успоставити обавезу да се сви програми за доделу помоћи усагласе са стратешким и 

развојним документима општине Прибој или са другим прописима/документима којим општина 

Прибој прописује обавезу да спроводи овакве врсте програма 

 

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 04.02.2021. године. На основу 

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

испуњености. 

 

 

 

Циљ 9.2 :  Општина Прибој на редовној основи сарађује са организацијама цивилног друштва 

(ОЦД)/другим локалним актерима у правцу боље координације у процесу доделе помоћи 

 

Мера 9.2.1 : Прописати обавезу укључивања организација цивилног друштва (ОЦД)/других актера у 

процесу припреме, спровођења и контроле програма за доделу помоћи. 

 

Статус мере : Није могуће дати оцену испуњености 

 

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

Председника општине информације и доказе али до дана слања извештаја није добио информацију о 

томе. Прилози који су достављени Тиму : Обавештење број 02-5 од 04.02.2021. године. На основу 

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

испуњености. 

 

Циљ 9.3 :  Повећана транспарентност у процесу доделе помоћи 

 

Мера 9.3.1 :Прописати обавезу да се сви елементи програма јавно објављују, у складу са прописима 

који обезбеђују заштиту података о личности 

 

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 04.02.2021. 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 11.1.2: Прописати обавезу усвајања процедуре за процену посебних ризика који су 

специфични за општину 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 04.02.2021. године. На основу 

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

испуњености. 

 

 

Циљ 11.2 :  Унапређење система координације и унутрашње контроле инспекцијских служби 

 

Мера 11.2.2 : Организовати унутрашњу контролу инспекције из изворне надлежности општине 

 

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 04.02.2021. године. На основу 

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

испуњености. 

 

 

Мера 11.2.3 :  Прописати облике, учесталост и начин вршења унутрашње контроле инспекције из 

изворне надлежности општине 

 

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 04.02.2021. 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 15.1 : Успостављен ефикасан систем интерне ревизије на нивоу општине Прибој 

 

 

Мера 15.1.1 : Израдити анализу потреба, ресурса и капацитета општине Прибој за успостављање 

система интерне ревизије, у складу са правилником о заједничким критеријумима за организовање и 

стандардима и метолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном 

сектору ( „Службени гласник РС“ бр.99/11 и 106/13) 

 

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 04.02.2021. године. На основу 

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

испуњености. 

 

 

Мера 15.1.2 :  Успоставити нормативне, организационе, кадровске, материјалне и техничке 

претпоставке за успостављање система интерне ревизије, у складу 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  

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 од 04.02.2021. 

године. На основу тога Тим закључује да информација одговорног субјекта није достављена и није 

могуће дати оцену испуњености. 

 

Мера 15.1.3 : Обезбедити ефикасно функционисање система интерне ревизије 

 

Статус мере : Мера није испуњена 

 

 

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

Руководиоца одељења за буџет и финансије  информације и доказе. Прилози који су достављени 

Тиму : Обавештење број 02-4 од 04.02.2021. године и Обавештење по допису од Руководиоца 

Одељења за буџет и финансије. Увидом у Обавештење од 09.02.2021. године Тим закључује да мера 

није испуњена. 

 

 

 



 

 

 

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

од 2020. године 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан број мера.......... 19  

 

Мера је испуњена.............1  

 

Мера није испуњена.........1 

 

Није могуће дати оцену испуњености....17 



 

 

ЗАКЉУЧЦИ, ПРЕПОРУКЕ  И СУГЕСТИЈЕ  
 

 

            На основу увида и анализе у  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. 
 

           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 . 

 


