
СТАТИСТИКА О ЛОКАЛНИМ АНТИКОРУПЦИЈСКИМ ПЛАНОВИМА ЗА
ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. ГОДИНЕ

(активност 2.2.10.31 АП за Поглавље 23)

У периоду од почетка априла 2017. године, када је Агенција за спречавање корупције
(у  даљем  тексту:  Агенција)  објавила  Модел  локалног  антикорупцијског  плана,  до  15.
септембра 2020. године, укупно 106 јединица локалних самоуправа (у даљем тексту: ЈЛС) je
усвојило локалне антикорупцијске планове (у даљем тексту: ЛАП), односно 73% од 145 ЈЛС
које  подлежу  овој  обавези  (без  територије  Косова  и  Метохије).  Агенцију  су  32  ЈЛС
информисале да нису израдиле ЛАП, а њих седам никада нису доставиле податке о изради
ЛАП-а и формирању тела за његово праћење.

Покрајинска  влада  је  1.  августа  2018.  године  утврдила  Предлог  покрајинске
скупштинске  одлуке  о  Покрајинском  антикорупцијском  плану  (ПАП)  и  упутила  га
Скупштини Аутономне покрајине Војводине (АП Војводине) на разматрање и доношење. На
седници  Скупштине  АП  Војводине,  одржаној  18.  септембра  2018.  године,  донета  је
Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинском антикорупцијском плану којом је овај план
усвојен.

Од укупно 106 планова које су ЈЛС доставиле Агенцији, њих 84 је израђено у складу
са Моделом ЛАП, 15 је израђено делимично у складу са Моделом, пет усвојених планова ни
по форми ни по садржини не одговара Моделу, а две ЈЛС нису доставиле довољно података
за оцену о томе да ли је ЛАП урађен у складу с Моделом. 

Разлози  делимичне  усклађености  појединих  ЛАП огледају  се  у  томе  да  приликом
израде неких планова у 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 поједине мере нису преузете из Модела, итд.

Укупно 32 ЈЛС је формирало тело које ће бити задужено за праћење примене ЛАП, од
којих је 21 формирано углавном у складу с Моделом Агенције, једно делимично, шест уз
значајна  одступања,  док  за  четири  тела  нема  довољно  података  за  давање  оцене  о
усклађености. 

Током  процеса  формирања  тела  за  праћење  примене  ЛАП,  односно  током  избора
чланова тела у појединим комисијама није било представника цивилног друштва, а поједине
ЈЛС су  морале  да  поново  расписују  јавни  конкурс  за  избор  чланова  тела  јер  није  било
довољно кандидата који су поднели пријаву на конкурс.

У овом извештајном периоду, исто као и у претходном, само једна ЈЛС је доставила
податке  о  изради,  односно  усвајању  ЛАП-а  и  формирању  тела  за  праћење  његовог
спровођења.1Пандемија коронавируса, као и одржавање локалних избора су највероватнији
узроци  због  којих  је  рад  градских  и  општинских  управа,  односно  скупштина  значајно
успорен последњих шест месеци, што се последично одразило и на процес израде и усвајања
ЛАП-а и формирања радног тела за његово праћење.

21 ЈЛС je усвојила ЛАП и формирала тело за праћење његовог спровођења углавном у
складу  са  Моделом  Агенције,  чиме  су  испуниле  своју  обавезу  из  активности  2.2.10.31.
Акционог плана за Поглавље 23. 

1 У оба случаја ЛАП је усвојен у претходној или почетком текуће године, а Агенција је о томе обавештена
током последња два извештајна периода (март-септембар 2020. године).


