
ИЗВЕШТАЈ О ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ГРАД КУРШУМЛИЈА 

 

-1-Подаци о радној групи која је била задужена за израду ЛАП: 

Решењем  о образовању радне групе за израду и праћење израде  ЛАП-а општине Куршумлија  бр.  

II-02-225/2017-11 од 22.09.2017.г Општинског  већа  именована је радна група у следећем саставу: 

1. Наташа Јовановић, председник комисије 

2. Славимир Михајловић, члан 

3. Стефан Митровић, члан 

4. Петар Мијајловић,члан 

5. Дејана Гвозденовић, члан 

-2-Подаци о раду Радне групе: 

Радни тим је од момента формирања до коначне израде нацрта Лап-а имао 2 састанка. На 

првом састанку који је одржан дана 13.11.2017.г. утврђена су правила и начин рада, те план и 

програм активности. На овом састанку је извршена анализа  модела ЛАП-а који је израдила 

Агенција за борбу против корупције у сарадњи са СКГО , те се након исцрпне анализе утврђени 

елементи будућег антикорупцијског плана за општину Куршумлија а у складу са препорукама које 

су дали састављачи модела. 

Након што су утврђени будући модели ЛАП-а општине Куршумлија, приступљено је подели 

задужења за чланове тима   по областима, и предложено је да се у израду истог укључе и  

руководиоци организационих јединица Општинске управе да би се све области разрадиле до 

планираног нивоа. 

 Тада је и предочено члановима комисије , а према смерницама Агениције, да наведене 

мере у истом треба да се  изврше у року од три година од усвајања и да повезаност мера једне са 

другом  чине систем, као и активности које су доста опсежне, па да би смо били сигурни да ће се 

нека мера у потпуности испунити остављени су мало дужи рокови за испуњење појединих мера.  

То наравно не значи да нека мера не може да се испуни и пре рока за који је предвиђена. Питање 

контроле над применом ЛАП је објашњено тиме да је радно тело одговорно за праћење и 

примену израде ЛАП-а а не за његову примену. У ту сврху ће бити формирано посебно тело које ће 

преко конкурса да изабере новоформирана Комисија. Према смерницама Агенције комисија је 

дужна да усклађује рокове о извршењу мера са роковима датим у Плану интегритета Општине 

Куршумлија. Такође препорука је да одговорно лице за примену ЛАП-а буде исто лице као и  лице 

оговорно за праћење Плана интегритета с обзиром да оба плана имају антикорупцијски значај. 

Одлучено је да се јавна расправа одржи дана 20.11.2017.г  у 13 и 30 часова у сали СО 

Куршумлија о чему је јавност обавештена преко сајта Општине Куршумлија. На јавној расправи 

није било заинтересованих грађана , нити је радно тело примило било какву примедбу или 

сугестију.  



Поред ових званичних састанака чланови радног тима су се сaстајали спорадично, ради 

консултација и излиставања решења по појединим областима. 

-3- Анализа модела ЛАП и однос према елементима модела 

Како је већ напоменуто на првом састанку радног тима приступило се анализи модела 

ЛАП-а и утврђено је да ће се из модела преузетих свих 17 области које су њима обухваћене.  

У оквиру сваке области дати су одређени циљеви који су такође преузети из модела. Ради 

оставаривања циљева у моделу су превиђене и мере које су већим делом прихваћене из модела 

док су активности, индикатори активности, одговорни субјекти, рокови , ресурси и напомене 

дефинисани од стране Радног тима за сваку прихваћену меру унутар свих 17 области. У рубрици 

напомена су наведене правна акта којим је већ регулисана  активност у одређеној области. У 

рубрици ресури само су за две мере предвиђена новчана средстава за спровођење обука. 

Након овога радно тело је  одлучило да нацрт Локалног антикорупцијског плана 

Општине Куршумлија упути на  Општинско веће а потом и  одборницима Скупштине општине  на 

разматрање и усвајање.  

 

Куршумлија 

Дана 22.12.2017          

РАДНО ТЕЛО ЗА ИЗРАДУ ЛАП-а 

1. Наташа Јовановић, ср 

2. Славимир Михајловић, ср 

3. Стефан Митровић, ср 

4. Петар Мијајловић, ср 

5. Дејана Гвозденовић, ср 


