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 До 20. јануара 2018. године, Агенција за борбу против корупције је примила извештаје 

о процесу усвајања локалних антикорупцијских планова (ЛАП) и формирања тела за њихово 

праћење од укупно 111 јединица локалних самоуправа, а извештај је доставила и АП 

Војводина, која је Агенцију обавестила да је у новембру 2017. године Покрајинска влада 

образовала радну групу за израду Нацрта покрајинског антикорупцијског плана. У 

обавештењу је наведено и да је успостављена мрежа одговорних лица одређених за 

представнике покрајинских органа, као и да је у току прикупљање података и израда радне 

верзије по узору на Модел Покрајинског антикорупцијског плана за АП Војводину.  

 

 Према подацима из достављених извештаја, у периоду од почетка априла 2017. године, 

када је Агенција објавила Модел ЛАП, до поменутог датума, ове планове усвојило је укупно 

67 јединицa локалне самоуправе (46% од укупно 145 јединица локалне самоуправе, без 

територије Косова и Метохије). 

 

 Седам усвојених планова ни по форми ни по садржини не одговара Моделу Агенције, 

док је преосталих 60 углавном усклађено с њим, уз већа или мања одступања, или у самом 

документу или у процесу израде. Тако неки планови нису додатно разрађени у односу на 

Модел, у неким радним групама за израду ЛАП није било представника цивилног друштва, у 

неким извештајима о усвајању ЛАП јединице локалне самоуправе нису на одговарајући 

начин образложиле због чега нека мера није преузета из Модела, итд. 

 

 Једанаест јединица локалних самоуправа одредило је тело које ће бити задужено за 

праћење примене ЛАП, али је само једна од њих доставила податке довољне за оцену да је 

тело формирано у складу с Моделом Агенције. Код преосталих, или је овај задатак поверен 

неком од већ постојећих тела у локалној самоуправи или је образовано ново тело, али на 

начин који није у складу са свим смерницама из Модела или то није могуће утврдити на 

основу извештаја који су Агенцији достављени. 


