
ДОПУНА МОДЕЛА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ЈЕДИНИЦЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Избор чланова тела за праћење спровођења локалног антикорупцијског плана у условима  
недовољног одзива кандидата на јавни конкурс

Поводом све више ситуација у којима мале јединице локалне самоуправе имају проблем са 
недовољним  одзивом  кандидата  на  јавни  конкурс  за  избор  чланова  тела  за  праћење 
спровођења  локалног  антикорупцијског  плана,  допуњујемо  Модел  Локалног 
антикорупцијског плана (ЛАП) за јединице локалне самоуправе (ЈЛС), који је Агенција за 
борбу против корупције објавила 4. априла 2017. године (у даљем тексту: Модел)1 следећим 
појашњењем:

Модел подразумева да се чланови тела за праћење спровођења ЛАП изаберу путем јавног 
конкурса,  на  основу  услова  који  су  у  највећој  мери  прописани  Моделом  и  на  основу 
критеријума које дефинише комисија за избор чланова тела, како је предвиђено мером 17.1.2. 
Модела.

Модел не  предвиђа елементе  конкурса,  али  како  би било потпуно  сигурно  да  је  конкурс 
довољно видљив за све чланове локалне заједнице који могу бити заинтересовани да се на 
њега пријаве, препоручујемо следеће:

1. да јавни конкурс буде расписан за период од минимум 21 дан;
2. да  се  конкурс  објави  тако  да  је  видљивост  за  заинтересоване  чланове  локалне 

заједнице максимално обезбеђена што подразумева обавезно: 
− објављивање јавног конкурса на огласној табли ЈЛС;
− објављивање јавног конкурса на интернет страници ЈЛС, уколико је она у функцији;
− објављивање  јавног  конкурса  на  најмање  два  налога  друштвених  мрежа  који  су 

посећени од стране чланова локалне заједнице;
− објављивање јавног  конкурса на  бар два  локална електронска медија  (радио и/или 

телевизија),  уколико  постоје,  тако  што  ће  председник  или  чланови  комисије  на 
локалном медију представити конкурс;

− објављивање јавног конкурса путем плаката на минимум пет фреквентних места у 
локалној заједници.

3. да у тексту јавног конкурса буде назначено да ће чланови тела имати право на накнаду 
по одржаној седници тела у висини одборничке накнаде.

Уколико  се  на  два  јавна конкурса узастопно  расписана  на  горе  описан начин не  пријави 
ниједан кандидат или ако путем оваква два конкурса не буде изабран ниједан од пријављених 
кандидата  или  буде  изабран  недовољан  број  чланова  тела  за  праћење  спровођења  ЛАП, 
комисија  за  спровођење  јавног  конкурса  предлаже  избор  привремених  чланова  тела  за 
праћење спровођења ЛАП у пуном саставу или као допуну до пуног састава, на период од 
годину  дана.  Привремени  чланови  се  бирају  међу  лицима  запосленим  у  органима  јавне 
власти који имају седиште у односној ЈЛС, али који нису органи ЈЛС, и то међу следећим 
лицима:

− лицима овлашћеним за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем 
у складу са чланом 14. став 5. Закона о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, 

1 Модел је доступан на следећем линку: http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2017/04/Model-LAP-04042017.pdf. 

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2017/04/Model-LAP-04042017.pdf


бр. 128/14),
− лицима овлашћеним за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од 

јавног  значаја  у  складу  са  чланом  38.  став  1.  Закона  о  слободном  приступу 
информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 
36/10), и

− лицима задуженим за праћење спровођења мера из плана интегритета институције у 
складу са чланом 19. став 1. Смерница за израду и спровођење плана интегритета од 
21.11.2016. године.2

Скупштина ЈЛС доноси коначну одлуку о избору чланова тела.

Уколико се  поступак избора чланова тела  за  праћење спровођења ЛАП спроведе на  горе 
описани начин, Агенција ће сматрати да је тело формирано у складу с Моделом.

Након истека периода од годину дана, на исти начин се расписује јавни конкурс за избор 
нових чланова, који се бирају уместо привремених чланова тела. 

ВАЖНА НАПОМЕНА: Допуна Модела  односи се  искључиво на  формирање тела  за 
праћење спровођења ЛАП у општинама, не и у градовима.  

Београд, 1. октобар 2018. године

2 Смернице су доступне на следећем линку: http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2011/12/Smernice-za-izradu-
plana-integriteta-2017.pdf. 
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