
 

О б р а з л о же њ е 

 
Град Врање је на иницијативу Бироа за друштвена истраживања 2013. године започео 

процес израде Локалног плана за борбу против корупције. Резултат тог процеса је усвојен 
Локалнно план за борбру против корупције (ЛПБК). Израда овог ЛБПК је своје утемељење је 
имало у Национлној стратегији за борбу против коруппције из 2005. године. Ову обавезу до 2013. 
године када је донета нова Национална стратегије за борубу против корупције за период од 2013. 
годинедо 2018. година, која је такође оставила обавезу успостављања антикорупцијских 
механизама на локалном нивоу.1 

Отварање поглавља 23. у проговорима са Европком унијом је условило да део активности 
из Националне стратегије за борбу против корупције буде и део Акционог поглаља за ово 
поглавље. Тако је борбу против корпције на локалном нивоу постала и део овог документа. Према 
истом документу је Агенција за борбу против корупције је имала обавезу да до 1.априла 2017 
изради Модел локалних антикорупцијских планова, а локалне самоуправе су  у обавези да до 30. 
јуна 2017. године направе своје локлане планове2.  

Према ставу Агенције за борбу против корупције, које је добијено на захтев Бироа за 
друштвена истраживања, локалне самоуправе које у претходном периоду израдиле механизме за 
борбу против корупције, треаба само да ускладе своје локалне антикорпцијске планове са 
Моделом  локалних антикорупцијски планова које је направила Агенција за борбу против 
корпције.  

Из напред наведног, Град Врање је приступио усаглашаву плана руководећи се селдећим 
принципима: 
 Ако постоје мере у ЛПБК и Моделу Агенције у план ЛАП Врања ће ући оне мере које су 

деталније и прецизније дефинисанебиће део ЛАП Врање 
 Ако Модел Агенције не садржи или није јасно спецификован садржај мере,а постоји пракса, 

пре свега проистекла из постојећих локалних механизама у Србији, ЕУ и свету, то ће бити део 
ЛАП Врање 

 Ако у ЛПБК не постоји област или мере које садржи Модел Агенције, област или мере из 
Модела Агенције ће бити део ЛАП Врање 

 Ако је постоје мере које се по својој природи пре приладају Плановима интегритета, и чија 
примена би била на тај начин ефикаснија, те мере бити достављене надлежним/релеватним 
институција како би постале део планова интегритета.  

 Ове мере ће бити издвојене и препроручене да их размотре и усвоје институције обвезнице 
планова интегритета. Овај став преизилази из чињенице да је Модел  Агенције у великој мери 
се ослонио на концпт планова интегритета и институције локлане самоуправе као циљну групу 
Модела. Из тог разлога ЛАП Врање ће имати три врсте мера: 

 
o Мере јачања интегритета институција локлане самоуправе –ова врста мера се у 

највећој мери налази у Моделу Агенције. Ове мере треба да постану постану мере у 
Плановима интегритета у институцијама локалне самоуправе у случају да нису као 
такве идентификоване као потребне у процесу самоуевалуције интегритета 
институције. Координатор за интегритет ће бити задужен да све институције локалне 
самоуправе  у своје Планове интегритета уграде наведене мере. На овај начин би се 
избегло диплирање мониторинга спровођења и од локалног тела и од стране Агенције 

                                                           
 
 



за борбу против корупије, дајући предност у мониторингз Агенцији за борбу против 
корупције као водећој инститиције за борбу против у Србији. Тело за праћење може 
направити извештај о спровођењу мера 

o Мере јачања локалног система интегритета – мере којима се врши јачање 
интегритета не само локлане самоуправе већ сви осталих актера (политичких партија, 
организација цивилног друштва, струковна удружења, универзитет, привреда и грађани) 

o Мере за примену и праћење реализације и ефеката примене ЛАП Врање 
Све напред наведно почива на претпоставци да ефикасна борба против корупције има пет 

стубова: 
 Онлине  доступност информација о кретању новца, доношењу одлука, нормативнх аката и 

уговор грађаниима, медијима, стручњацима и заинтересованој јавности. 
 Јачању интегритета на нивоу институција локлане самоуправе, али и локалном систему 

интегритета 
 Заштити и промоцији грађана, али и правих лица, која указују на незаконитости, односно 

промовишу грађански и професионални интегритет 
 Спровођењу антикорупцијског законодавства у сарадњи са грађанима, антикорупцијским 

актерима и телима који имају седиште су на локалном нивоу  
 Унапређење добре управе 

 
 


