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Иницијална конференција за штампу на којој је представљен пројекат израде ЛАП-а за 
општину Рашка одржана је 26. децембра 2018. године. Пројекат израде ЛАП-а за општину 
Рашка спроводи се уз техничку подршку USAID Пројекта за одговорну власт и стручну помоћ 
организације Транспарентност Србија. На овој конференцији су осим представника општине 
Рашка, говорили и представници организације Транспарентности Србија. Овом приликом је 
упућен позив јавности за учешће у радној групи. Позив је подељен на друштвеним мрежама, на 
интернет сајту општине Рашка и организације Транспарентности Србија. Након рока за пријаву 
који је трајао две недеље, разматране су и прихваћене три пристигле пријаве представника 
удружења грађана и цивилног друштва. 

Решењем председника општине Рашка II Бр. 34/2019 од 24.01.2019. године образована 
је и именована Радна група за израду локалног антикорупцијског плана за општину Рашка у 
саставу: 

1. Спасоје Андрић, начелник Општинске управе; 
2. Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине Рашка и координатор радне групе; 
3. Димитрије Нанковски, управно правни послови у области привреде и предузетништва; 
4. Јелена Белоица, шеф Одсека за привреду и друштвене делатности; 
5. Зоран Симовић, члан Општинског већа; 
6. Милорад Кнежевић, самостални стручни сарадник у Служби за ЛПА ; 
7. Душица Сретеновић, председник Удружења за особе са инвалидитетом „СРНА“, 
8. Марко Вукомановић, потпредседник Удружења Еко –клуб „Зелени путокази“, 
9. Даница Петровић Шумарац, представник цивилног друштва. 

 
Радна група у сарадњи са представницима организације Транспарентности 

Србије је одржала четири радна састанка на којима су разматране области предвиђене 
у Моделу ЛАП-а који је припремила Агенција за борбу против корупције. Јавност је 
обавештавана о свим радним састанцима путем друштвених мрежа на налозима 
организације Транспарентности Србија. 

Током првог радног састанка Радна група је разматрала области: 
1) Усвајање прописа у органима Јединице локалне самоуправе (ЈЛС); 
2) Управљање сукобом интереса на локалном нивоу; 
3) Разоткривање корупције кроз заштиту узбуњивача и кроз управљање пријавама 

и представкама корисника услуга на рад службеника и органа ЈЛС; 
4) Однос између Јединица локалне самоуправе и јавних служби, јавних предузећа и 
других организација које ЈЛС оснива и делом или у потпуности финансира и 
контролише. 
  Током другог радног састанка Радна група је разматрала области: 
5) Јавно-приватна партнерства и концесије; 
6) Управљање јавном својином ЈЛС; 
7) Управљање донацијама које прима ЈЛС; 
8) Регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за 

остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС; 
9) Развој програма помоћи и солидарности за остваривање потреба особа са 



инвалидитетом и за заштиту права осетљивих група; 
10) Додела средстава из буџета ЈЛС за остваривање јавних интереса локалне 

заједнице ; 
 

  Током трећег радног састанка Радна група је разматрала области: 
11) Инспекцијски надзор; 
12) Просторно и урбанистичко планирање и изградња; 
13) Формирање радних тела на нивоу Јединица локалне самоуправе; 
14) Јавне набавке; 
 
 Током четвртог радног састанка Радна група је разматрала области:  
15) Јачање интерних механизама финансијске контроле; 
16) Јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу планирања и 

реализације буџета ЈЛС; 
17) Обезбеђивање правних, институционалних, организационих и техничких 

претпоставки за координацију спровођења и праћење примене ЛАП-а. 

Радним састанцима су, осим чланова Радне групе, присуствовали представници 
организације Транспарентност Србија (Немања Ненадић, Златко Минић и Злата 
Ђорђевић), као и представници Општинске управе чији делокруг рада је везан за 
поједине области. 

Током читавог периода израде ЛАП-а одржавана је комуникација са 
организацијом Транспарентност Србија и консултације у вези са прецизним 
формулисањем појединих мера, активности, рокова, одговорних субјеката. 

Нацрт Локалног антикорупцијског плана утврђен је у априлу 2019. године, када 
је и стављен на увид јавности. Током предвиђеног рока од две недеље, нису стигле 
примедбе. Округли сто о нацрту, за који је био објављен јавни позив, одржан је 21. маја 
2019. године. На Округлом столу је учествовало 17 учесника (одборника,чланова 
Општинског већа, представника цивилног сектора, чланова радне групе и медија), као 
и Милош Мојсиловић из USAID-овог Пројекта за одговорну власт Златко Минић из 
организације Транспарентност Србија. 

Локалним антикорупцијским планом за општину Рашка предвиђена је додатна 
мера из области Просторног и урбанистичког планирања и изградње која се односи на 
Прописивање процедуре доношења и измене Просторних и Урнабистичких планова на 
начин да се повећа учешћа грађана (12.1.5.) 

Мере предложене Моделом које су изостављене у ЛАП-у јер су већ довољно 
регулисане локалним прописима су:1.1.1, 1.1.2, 1.2.3,  4.1.1, 4.1.2, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.11, 4.2.2, 
4.2.4, 4.2.5, 6.1.2, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 11.1.2, 11.1.3, 11.2.1, 13.1.1, 13.1.2, 
13.1.3, 13.1.4, 13.1.5, 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3 и 15.2.1.  Табелу са изостављеним мерама и 
разлозима за изостављање достављамо у одвојеном документу. 

Општинско веће општине Рашка је на седници одржаној 30. маја 2019. године 
усвојило коначни предлог Локалног антикорупцијског плана за општину Рашка, а 
Скупштина општине Рашка је усвојила Одлуку о усвајању Локалног антикорупцијског 
плана за општину Рашка I бр. 06-VIII-42/2019-2 на седници одржаној 26. јуна 2019. 
године. 
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АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ РАШКА 

Координатор 
Слободан Ристовић 

 

 


	И З В Е Ш Т А Ј
	О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ РАШКА

