
СТАТИСТИКА О ЛОКАЛНИМ АНТИКОРУПЦИЈСКИМ ПЛАНОВИМА 

(активност 2.2.10.37) 

 

 Скупштине аутономних покрајина нису усвојиле покрајинске антикорупцијске 

планове, нити образовале тела за праћење спровођења ових докумената. 

  

 Од укупног броја локалних самоуправа (145) које су биле у обавези да до 30. јуна 

2017. године израде и усвоје локалне антикорупцијске планове и образују тела за праћење 

спровођења ових докумената, само једна локална самоуправа, или 0,69% је то учинила у 

року, с тим што се, према информацијама које су достављене Агенцији, може закључити да је 

први део активности (усвојен локални антикорупцијски план) испуњен у складу са Моделом 

локалног антикорупцијског плана који је израдила Агенција за борбу против корупције, док 

се за други део активности (образовање тела за праћење спровођења ЛАП) не може утврдити 

да ли је испуњен у складу са Моделом. Из овога се може извести закључак да ни једна 

локална самоуправа није у потпуности реализовала активност 2.2.10.37 у року и на начин (у 

складу са Моделом ЛАП) како је то предвиђено Акционим планом за Поглавље 23. 

 

 Од 145 локалних самоуправа које су биле у обавези да усвоје локалне антикорупцијске 

планове, њих 22, или 15,17% су испуниле ову обавезу (што представља само први део 

активности 2.2.10.37) до дана подношења овог извештаја. 

 

 Од 22 локалне самоуправе које су израдиле и усвојиле локалне антикорупцијске 

планове, њих 16, или 11,03%  је то учинило у складу са Моделом ЛАП, прецизније речено, 

може се закључити да документи и по форми и по садржини одговарају поменутом Моделу. 

 

 Од 16 локалних самоуправа које су своје ЛАП-ове израдиле у складу са Моделом, њих 

6, или 4,14%  је ове документе усвојило у року који је одређен Акционим планом за Поглавље 

23, дакле до 30. јуна 2017. године. 

 

 Од укупног броја локалних самоуправа (145) које су биле у обавези да поред усвајања 

локалних антикорупцијских планова образују и тела за праћење спровођења ових докумената 

(што представља други део активности 2.2.10.37), само 41 локалне самоуправе, или 2,76% су 

извршиле ову обавезу до дана подношења овог извештаја. 

 

 Од четири локалне самоуправе које су образовале тела за праћење спровођења, три2, 

или 2,07% су извршиле обавезу у прописаном року, дакле до 30. јуна 2017. године. 

 

 С обзиром на то да ни једна од ових локалних самоуправа није послала извештај о 

образовању тела за праћење спровођења, нити одлуке о образовању ових тела садрже 

образложења, Агенција није у могућности да изведе закључак да су ова тела образована у 

складу са Моделом локалног антикорупцијског плана. 

 

  

 
1 Овде треба имати у виду чињеницу да једна од локалних самоуправа која је известила да је образовала тело 

за праћење спровођења ЛАП, још увек није израдила и усвојила тај документ, па самим тим није испунила 

први део активности 2.2.10.37 из Акционог плана за Поглавље 23, док су остале три и усвојиле ЛАП.  

2 Од три локалне самоуправе које су образовале тела за праћење спровођења ЛАП у прописаном року, дакле 

до 30. јуна 2017. године, само једна локална самоуправа је израдила и усвојила и ЛАП у прописаном року, 

дакле до 30. јуна 2017. године. 


