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ОДЕЉАК 1: УВОД
1.1 УВОДНА РЕЧ

Изазов у борби против корупције у Србији представља друштвени, политички, економски и
културни амбијент. Корупција и борба против корупције се не могу посматрати као изоловане
појаве и процеси. Владавина права, развијеност непосредне демократије и индустријске
партиципације, антидискриминација, секуларизам, децентрализација и деконцетрација власти,
развијеност цивилног друштва, политички активизам и ниво европских интеграција су
процеси и појаве од чијег квалитета и квантитета зависи повољност амбијента за борбу против
корупције.
Србија се од 2000. године налази на путу од трибунског приступа борби против корупције
до успостављања одрживог система за борбу против ове девијације на законодавном и
институционалном нивоу. Трибунски приступ карактерише указивање на случајеве корупције
који често прелази у антикоруптивни популизам и злоупотребу борбе против корупције.
Алтернатива оваквом начину борбе против корупције је усвајање и ефикасна примена
антикорупцијских закона које ће спроводити аутономна антикорупцијска тела у условима рада
који су на висини очекивања које Србија има у борби против корупције, као једној од главних
препрека на путу европских интеграција.
У последњих десет година Србија је усвојила већину антикорупцијских закона: Закон о
јавним набавкама, Закон о финансирању политичких партија, Закон о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних
функција, Закон о државној ревизорској институцији и Закон о Агенцији за борбу против
корупције1. Доношењем Закона о потврђивању Грађанскоправне конвенције о корупцији,
Закона о потврђивању Кривичноправне конвенције о корупцији, Закона о потврђивању
додатног протокола уз Кривичноправну конвенцију о корупцији и Закона о ратификацији
конвенције Уједињених нација против корупције.
1

Законом о Агенцији за борбу против корупције област спречавања сукоба интереса прешла је из надлежности
Одбора за решавање сукоба интереса у надлежност Агенције за борбу против корупције, чиме је Закон о спречавању
сукоба интереса при вршењу јавних функција престао да важи.
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Део домаћег законодавства су постале и међународне конвенције у области борбе против
корупције2.
Усвојени законски оквир се налази пред изазовима који нису искључиво плод тек започете
примене, већ су и одраз (не)спремности друштва, у првом реду државе као највећег
потенцијалног извора корупције, да складно својим правима и обавезама, али и могућностима,
допринесу превенцији и спречавању ове девијације. У прилог наведеном говоре не само
извештаји домаћих независних антикорупцијских тела (Агенције за борбу против корупције,
Повереника за информације од јавног значаја, Државне ревизорске институције, Управе за
јавне набавке, Комисије за заштиту конкуренције) и Савета за борбу против корупције као
саветодавног тела Владе Србије, већ и извештаји који процењују напредовање Србије на путу ка
Европској унији и Годишњи извештаји о стању корупције у свету које објављује Транспратенцy
Интернатионал. Овим извештајима су заједнички налази о: високој корупцији која прети
успоравању транзиционих процеса у првом реду успостављању владавине права, демократије и
тржишне и социјално одговорне привреде, лоши услови рада антикорупцијских тела и слабо
спровоĎење антикорупцијских закона чему у значајној мери доприносе државни органи. За
спровођење ових закона је потребно уложити додатну друштвену и политичку моћ како актера
из Србије тако и из Европске уније.
Имајући у виду да је држава место где постоји највише власти, моћи и новца, односно
монопола и дискреције, државне институције и јавни сектор су простор највећег ризика од
настајања корупције. То ствара потребу сагледавања улоге друштва, односно организација
цивилног друштва у борби против корупције. Током протеклих десет година, цивилно друштво
је дало допринос у указивању на случајеве корупције и пружању подршке независним
антикорупцијским телима као својим природним савезницима, али је остало недовољно јако да
суштински утиче на процесе борбе против корупције. Стварање коалиција организација
цивилног друштва као што су Коалиција за слободан приступ информацијама од јавног значаја3
и Коалиција за надзор јавних финансија4 представљају инфраструктуру
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хттп://www.aцaс.рс/ср_цир/зaкoни-и-други-прoписи.хтмл
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не само за ефикаснији мониторинг у овим областима, већ и унапређење антикоруптивног
активизма грађана. Наиме, у свим релевантним истраживањима спроведеним током последњих
десет година јасно се показује да око половине грађана Србије има амбивалентан став према
учешћу у корупцији, односно највећи број грађана нема децидан став о некоришћењу корупције
за остваривање својих права и интереса. На овако описано стање у значајној мери утиче
чињеница да су права „узбуњивача“ (јавни функционери и службеници независно од нивоа
државне управе који пријаве случај корупције) у Србији тек почела да се регулишу5 и да је
досадашњи антикоруптивни активизам грађана, посебно у области приватизације, у највећој
мери остао ван домашаја интереса медија и организација цивилног друштва који нису
препознали значај подршке овим борцима против корупције у процесу који има структуралне и
далекосежне последице за развој друштва Србије.
За разлику од републичког нивоа који је у фокусу интереса јавности, покрајински,
градски и општински нивои још нису доспели у жижу интересовања када је у питању борба
против корупције. Потреба за борбом против корупције на локалном нивоу произилази из
наступајуће децентрализације са којом ће се на покрајине, градове и општине преселити
значајан део овлашћења са републичког нивоа. У прилог потреби успостављања ефикасног
антикорупцијског механизма иде закључак ГРЕЦО-а6 о непостојању борбе против корупције на
локалном нивоу у свим државама источне Европе.
Актуелне антикорупцијске иницијативе на локалном нивоу могу се поделити на оне
које реализују локалне самоуправе, оне које су инициране од стране цивилног друштва у
сарадњи са локалном самоуправом и оне које реализују организације цивилног друштва
самостално. Свим активностима је заједничко одсуство одрживости, тј. нормативна
нерегулисаност, мањак политичке воље, низак утицај заинтересованих страна на остваривање
планираних циљева, недостатак кадрова и зависност од донаторске помоћи, одсуство
ефективне сарадње заинтересованих страна у оквиру локалне самоуправе, а пре свега
цивилног друштва и органа локалне самоуправе.

хттп://www.нaдзoр.oрг.рс/
На нивоу ЕУ права узбуњивача су регулисана директивом Европске комисије бр.95/46/ЕЦ, а у Србији је започет
поступак правног регулисања изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције Службени гласник
број 53/2010)
6 Тело Савета Европе за борбу против корупције, Препорука број 2004 (1)
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Предложени документ је отвореног и развојног карактера. Наиме, документ је отворен
за сваку иницијативу и предлог за његово побољшање. Развојни карактер документа се огледа
у намери да се након одређеног временског периода изврши процена испуњености и ефеката
који су постигнути, као и да се предложе нова решења.
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ОДЕЉАК 2: ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ

Као што је раније наведено, за успешну борбу против корупције потребно је адекватно
друштвено окружење. Имајући у виду европску будућност Србије значајно је створити складно
друштвено окружење. Зато смо се определили за начела Добре власти дефинисаних „Wхите
Папер он Еуропеан Говернанце7“, а усвојених од стране Европске Комисије 2001. године. Према
овом документу, добра власт се базира на начелима владавина права, ефикасности,
транспарентности, урачунљивости, респонзивности и инклузивности.
Владавина права (енг. „Рулe oф лaw“) обухвата минимални скуп правичних правила која
се непристрасно односе на све појединце и тела. Владавина права подразумева поштовање
индивидуалних права, права мањина, поделу власти, слободне медије и независно судство.
Ефикасност (енг. „Eффициeнцy“) подразумева да се од расположивих ресурса направи
што је више могуће нових ресурса, тј. минимум правила и ресурса за оптималан резултат,
односно резултата који одговарају потребама друштва.
Транспарентност (енг.“Tрaнспaрeнцy“) подразумева да се доносе одлуке у складу са
начелима, законима и другим правилима, да постоји јасноћа нетржишних, државних процеса
одлучивања и на крају јавна доступност информација.
Респонзивност

(енг.

„Рeспoнсивeнeсс“)

подразумева

да

постоји

легитимност

представничких тела, установа и организација у односу на оне чије интересе и права
представљају. Одговорност (енг. „Aццoунтaбилитy“) подразумева да држава, фирме и
организације морају водити рачуна о онима које представљају и полагати им рачуне.
Инклузивност (енг. „Инцлусивeнeсс“) подразумева да одлуке почивају на сагласности.
Пошто сагласност није лако постићи користи се већинско одлучивање. Већинско одлучивање
омогућује прерасподеле и искључивање дела грађана и учесника у процесу одлучивања. Услед
тога је потребно осигурати што шире учешће појединаца у одлучивању, избећи осећај
искључености и повести рачуна о посебно осетљивим/повредљивим појединцима и групама.

7
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ОДЕЉАК 3: ПРИОРИТЕТИ
За адеквантно дефинисање приоритета од пресудног значаја је поимање корупције и
борбе против корупције.
Локални план за борбу против корупције полази од од тога да је корупција тамо где
постоје монополи и дискрециона овлашћења и мањак одговорности/полагања рачуна. У овом
документу ће се борбом против корупције сматрати изградња интегритета (институција и
грађана), стварање и унапређење антикорупцијских знања, пракси и механизама, јачање
интереса за борбу против корпције, јачање утицаја свих оних који доприносе борби против
корупције као и унапређење откривања кажњивости за дела корупције.
Поред дефиниција корупције и антикорупције за формулисање приоритета битно је да
изнесемо претпоставке од којих смо кренули у формулисање предлога Локалног плана за борбу
против корупције.
Први приоритет је да борба против корупције у друштву високе друштвене и
институционалне дезорганизације, која је последица како транзиције тако и „заробљености
државе“, треба да почне и од локалне заједнице. Посматрајући корупцију као девијацију,
стварање антикоруптивног активизма на нижим нивоима друштвености је вероватније чиме се
лакше и брже постижу потребне промене и резултати који су видљиви и могу постати део
позитивних пракси. На овај начин се врши претпоставке за аутономну државну
администрацију која је сервис грађана, а не њихов владар8.
Друга претпоставка је став да питање борбе против корупције није само питање
политичке него друштвене воље, те да у борбу против корупције треба да се укључе и своју
одговорност преузму све заинтересоване стране (стакехолдери) на локалном нивоу. Било
каква редукција одговорности на политички аспект и државу смањује потенцијал за борбу
против корупције и препознавање генезе корупције у једном друштву9.
Веза између ове две претпоставке је чињеница да држава даје легални оквир за борбу
против корупције, а легитимитет борби против корупције даје друштво.
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Што се тиче циљева, они се могу поделити на опште и посебне:
Први, општи циљеви су циљеви друштвеног контекста. Реализацијом ових циљева Локални
план за борбу против корупције треба да допринесе развоју политичког активизма грађана,
непосредне

демократије,

децентрализацији

и

деконцентрацији

власти,

смањењу

дискриминације и антидискриминативном активизму грађана, секуларном друштву, развоју
ефикасне, рационалне општинске/градске администрације, стварању друштва једнаке
доступности јавних ресурса и друштвеној укључености свих грађана, унапређењу комуникације
и поверењу грађана према органима локалне самоуправе.
Посебни, антикорупцијски циљеви су у функцији изградње и унапређења антикорупцијске
инфраструктуре на градском и општинском нивоу. То обухвата: унапређење примене закона
који регулишу област борбе против корупције, мониторинг примене закона који регулишу
област борбе против корупције, стварање институционалног и нормативног оквира за борбу
против корупције на нивоу локалне самоуправе, као и локалног цивилног друштва. Једном
речју, стварању одрживог система за борбу против корупције на локалном нивоу који треба да
корупцију учини максимално маргиналном појавом.
Стратешки циљ Локалног плана борбе против корупције је успостављање одрживог модела
борбе против корупције, а то конкретно значи да антикорупцијска инфраструкура доприси
стварању повољог друштвеног амбијента за борбу против корупције, а са друге стране
друштвени амбијент за борбу против корупције чини ефективном и ефикасном, а корупцију
маргиналном појавом. Тако се ствара антикорупцијски круг одрживе борбе против корупције, у
којем на путу стварања друштвеног благостања држава даје легалне оквире за борбу против
корупције, а друштво својим поступањем легитимитет борби против корупције.
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Искуство најуспешнијег примера борбе против корупције, Агенција за борбу против корупције у Хонг
Конгу, показује да реализација антикорупцијске политке на локалном нивоу може бити идеална прилика за
реформу локалне самоуправе.
9
Социолог Амитаи Етзиони је мишљења да за разлику од оних који се боре против корупције, они који се
баве корупцијом су добро организовани и имају јаке друштвене лобије као начин остваривања својих коруптивних
циљева
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3.1 АКЦИОНИ ПЛАН

Локални акциони план за борбу против корупције се састоји од мера. Свака мера има
свој назив, циљ, садржај, претпоставке за реализацију, неопходна средства и индикаторе
напредовања. Све предложене мере су подељене у две групе. Прва група су непосредне и односе
се на развој антикорупцијске инфраструкуре, а друга група су мере посредног карактера и
њихова реализација треба да допринесе бољем амбијенту за борбу против корупције (Табела
1).
Табела 1. Преглед непосредних и посредних мера Локалног плана за борбу против
корупције
Непосредне мере
Годишњи извештај о стању антикорупције

Посредне мере
Грађанске дебате о нацртима предлога одлука
органа локалне самоуправе и установа које се
финансирају из локалног буџета

Карта Интереса

Грађански мониторинг и евалуација новчаних
токова на нивоу буџетских корисника

Годишња награда за борбу против корупције

Јавни приказ извршења буџета локалне
самоуправе
Грађански мониторинг јавних установа на
нивоу локалне самоуправе

Заштита права “дувача у пиштаљке”
Антикорупцијски кодекс јавних функционера
и службеника

Грађанско планирање потреба и буџетских
средстава

Антикорупцијски дијалог
Антикорупцијски семинар
Антикорупцијски оудит

Грађански мониторинг јавних набавки
Партијски трошковник
Превентивана евалуација запослених у
органима локалне самоуправе

Антикорупцијски мониторинг медија

Јавни простор без партијских, комерцијалних,
верских и других обележја који нарушавају
јавни карактер органа локалне самоуправе и
носилаца функција у оквиру локалне
самоуправе

Извештај о спровођењу Планова интегритета на
нивоу општине Сремски Карловци

Изборни антикорупцијски кодекс

Извештај о раду државних органа са
републичког нивоа која имају седиште у
Сремским Карловцима и јавних предузећа и
установа чији је оснивач
република у контексту корупције и борбе
против корупције.

Регистри јавних докумената и информација који
су информатички прилагођени јавним
претрагама, преузимању и анализама.
Успостављање система фин. управљања и
контроле (ФМЦ) у државном
и јавном сектору.
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Основна мера/активност Локалног плана за борбу против корупције је оснивање
Локалног

антикорупцијског

форума

(ЛАФ)

заснованог

на

принципима

демократске

партиципације. Ово тело представља аутономан институционални оквир за креирање,
реализацију и праћење ефеката борбе против корупције на локалном нивоу. ЛАФ је састављен
од сталних чланова са правом гласа – представници локалних заинтересованих страна (органи
локалне самоуправе, цивилно друштво, медији, академска заједница и предузетници) и
чланова по позиву који имају право да учествују у расправама (представници антикорупцијских
тела, домаће и међународне организације који су посвећене борби против корупције и
стручњаци за борбу против корупције). ЛАФ примењује и прати све активности које доприносе
реализацији Локалног плана за борбу против корупције. Циљне групе акционог плана су:
органи и институције локалне самоуправе, предузећа у којима локална самоуправа има
управљачка

права,

политичке

странке,

организације

цивилног

друштва

(невладине

организације, синдикати, професионална и струковна удружења, коморе и удружења
предузетника), медији - независно од врсте и власништва.
ОДЕЉАК 4: ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И
ПОВЕЗАНОСТ СА ДРУГИМ СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА
Локални план за борбу против корупције своје правно упориште има у Закону о
локалној самоуправи у члану 2.
„Локална самоуправа је право грађана да управљају јавним пословима од непосредног,
заједничког и општег интереса за локално становништво, непосредно и преко слободно
изабраних представника у јединицама локалне самоуправе, као и право и способност органа
локалне самоуправе да, у границама закона, уређују послове и управљају јавним пословима који су
у њиховој надлежности и од интереса за локално становништво”, и у члану 13. “Јединице
локалне самоуправе сарађују и удружују се ради остваривања заједничких циљева, планова и
програма развоја, као и других потреба од заједничког интереса и ради њиховог остваривања
могу удруживати средства и образовати заједничке органе, предузећа, установе и друге
организације и службе, у складу са законом и статутом. … Органи јединица локалне самоуправе
могу сарађивати са невладиним организацијама, хуманитарним организацијама и другим
организацијама, у интересу јединице локалне самоуправе и становника са свог подручја”
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Предложени Локални план за борбу против корупције представља у садржинском смислу
конкретизацију препорука из Националне стратегије за борбу против корупције из свих
поглавља која имају садржаје који се односе на локални ниво, а посебно Поглавље 3. Систем
државне управе и територијалне аутономије, локалне самоуправе и јавних служби, и то:
побољшање сарадње органа управе и јавних служби у области борбе против корупције;
преиспитивање постојања дискреционих овлашћења службеника органа управе и јавних
служби;

доследна

примена

принципа

рада

државне

управе:

деполитизација10,

професионализација, рационализација, модернизација и отворена Влада, као и ревизија
систематизација радних места у свим органима државне управе, у складу са наведеним
принципима;

успостављање

механизма

који

гарантује

непристрасан,

објективан

и

аполитични11 одабир кадрова и њихово унапређивање; успостављање ефикасног система
контроле и одговорности службеника органа управе и јавних служби; заштита службеника
органа управе и јавних служби који одбију извршавање противзаконитих налога
претпостављених; доношење кодекса понашања службеника органа управе и јавних служби, уз
обавезно прописивање забране коруптивног понашања и обезбеђивање његове делотворности;
увођење правила о преласку запослених из јавног у приватни сектор и забране искоришћавања
бивше службене позиције; успостављање механизама за пријављивање противзаконитог и
неетичког рада државних и јавних службеника и механизама за заштиту особа које то
пријављују; увођење принципа ротације службеника органа управе и јавних служби на радним
местима подложним корупцији и усвајање и спровођење посебних акционих планова за борбу
против корупције у областима које су најподложније корупцији.

10
11

Департизација је бољи израз од деполитизације
Непартијски или апартијски је бољи израз
11

ОДЕЉАК 5: МЕХАНИЗМИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
Процесом имплементације Локалног плана за борбу против корупције ће координирати
Локални антикорупцијски форум (ЛАФ), чије оснивање представља основну меру/активност
Локалног плана за борбу против корупције. Координација подразумева иницирање и
управљење активностима у борби против корупције на локалном нивоу, затим активностима
које се одвијају између ЛАФ-а и државних антикорупцијских тела, домаћих и међународних
организација које су посвећене борби против корупције и на крају активностима које су
међународног карактера било на нивоу региона Југоисточне Европе или Европске уније.
Процесом мониторинга и евалуације примене Локалног плана за борбу против корупције и
постигнутих резултата ће координирати Биро за друштвена истраживања са локалним
партнерским организацијама које се биле укључене у процес доношења овог плана. Биро за
друштвена истраживања, као иницијатор покретања процеса израде Локалног плана за борбу
против корупције и као заинтересована и непосредно укључена страна у изради истог,
преузима на себе објављивање годишњег извештаја о Стању антикорупције у градовима и
општинама, као и рангирање градова и општина које су овај документ почеле да примењују.
Наиме, предмет мерења ће бити остварени напредак сваког града у спровођењу Локалног
плана за борбу против корупције. Извештајем би се пратиле три врсте индикатора: индикатори
примене, индикатори резултата и индикатори контекста. Као извори за оцену ће бити
коришћени подаци које поседује ЛАФ, као и подаци које ће Биро за друштвена истраживања
прикупити током за ту сврху организованог истраживања.
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НAЗИВ
AKTИВНOСTИ

Фoрмирaњe
Лoкaлнoг
aнтикoрупциjскoг
фoрумa
(у дaљeм тeксту
ЛAФ)

ЦИЉ
AKTИВНOСTИ

-Ствaрaњe
институциoнaлнoг
oквирa зa бoрбу прoтив
кoрупциje нa лoкaлнoм
нивoу
нa принципимa
дeмoкрaтскe
пaртиципaциje зa пoтрeбe
oствaривaњa Лoкaлнoг
плaнa
зa бoрбу прoтив кoрупциje

СAДРЖAJ
AKTИВНOСTИ

ПРETПOСTAВKE/
ПРOMEНE

-Фoрмирaњe тeлa сaстaвљeнoг oд стaлних
члaнoвa
(прeдстaвници лoкaлнe сaмoупрaвe, цивилнoг
друштвa, мeдиja, прeдузeтникa, дoбитници
гoдишњих
нaгрaдa зa бoрбу прoтив и члaнoвa пo пoзиву
(стручњaкa, мeђунaрoдних oргaнизaциja и
дoмaћихoргaнизaциja цивилнoг друштвa кoje сe
бaвe aнтикoрупциjoм)
-Стaлни члaнoви ЛAФ-a, у oргинaлнoм сaстaву,
су
члaнoви Рaднe групe зa изрaду Лoкaлнoг плaнa
зa
бoрбу прoтив кoрупциje у oпштини Срeмски
Kaрлoвци

НEOПХOДНA
СРEДСTВA

-Прoстoр зa
рaд

ИНДИKATOРИ НAПРEДOВAЊA
TOKOM ПРВE ГOДИНE

-Oдржaнa кoнститутивнa сeдницa у
првoj
пoлoвини гoдинe

-Teкући
-Усвojeн лoкaлни плaн
зa

кaнцeлaриjски

бoрбу прoтив кoрупциje

трoшкoви,

oд стрaнe скупштинe

трoшкoви

грaдa/oпштинe

умнoжaвaњa
мaтeриjaлa

-Лoкaлни

-Koнсултaтивнo присуствo грaђaнa кojи сe
oбрaтe
ЛAФ-у сa жeљoм дa дoпринeсу бoрби прoтив
кoрупциje у Срeмским Kaрлoвцимa.

кooрдинaтoр

-Усвojeн Пoслoвник o рaду у рoку oд
мeсeц дaнa oд oдржaвaњa
кoнститутивнe сeдницe
-Усвojeн Koдeкс пoнaшaњa члaнoвa
ЛAФ-a у рoку oд двa мeсeцa oд
oдржaвaњa кoнститутивнe сeдницe

-Усвojeн гoдишњи плaн рaдa
-Oбeзбeђeни мaтeриjaлни и тeхнички
услoви
рaдa

-Дoнoшeњe стрaтeшкoг дoкумeнтa o рaду ЛAФ-a

Гoдишњи
извeштaj o
стaњу
aнтикoрупциje и
стaњу кoрупциje

-Eвaлуaциja eфикaснoсти и
eфeктивнoсти бoрбe прoтив
кoрупциje нa лoкaлнoм
нивoу

-Иницирaњe кoнсултaитвнoг
прoцeсa o унaпрeђeњу
бoрбe прoтив кoрупциje нa
лoкaлнoм нивoу

-Изрaдa гoдишњeг извeштaja oд стaнe ЛAФ-a
кojи
сaдржи aнaлизу aнтикoрупциjскe
инфрaструктурe нa:
o

Институциoнaлнoм нивoу

o

Нoрмaтивнoм нивoу

o

Aктивистичкoм нивoу

-Прeдстaвљaњe у лoкaлнoj скупштини, нa
Интeрнeт прeзeнтaциjи лoкaлнe сaмoупрaвe и
у лoкaлним мeдиjмa
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-Усвojeн плaн
мoнитoрингa и
eвaлуaциje
(у дaљeм тeксту M&E)
антикoрупциjских мeрa

-Сaрaдњa сa
прeпoзнaтим циљним
групaмa и
институциjaмa
кoje су прeдмeт M&E

-Tрoшкoви
oргaнизaциje
M&E

-Tрoшкoви
изрaдe
извeштaja M&E

-Дeфинисaнa мeтoдoлoгиja M&E
-Рeaлизoвaн и прeзeнтoвaн Извeштaj
o
стaњу aнтикoрупциje

-Усвajaњe гoдишњeг извeштaja o
стaњу
aнтикoрупциje у грaду/oпштини

НAЗИВ
AKTИВНOСTИ

ЦИЉ АKTИВНOСTИ

ПРETПOСTAВKE/
ПРOMEНE

СAДРЖAJ AKTИВНOСTИ

НEOПХOДНA
СРEДСTВA

ИНДИKATOРИ НAПРEДOВAЊA
TOKOM ПРВE ГOДИНE

-Maпирaњe кoруптивних
ризикa
кoд jaвних функциoнeрa и
службeникa нa лoкaлнoм
нивoу, члaнoвa упрaвних и
нaдзoрних тeлa у

Свaки oбвeзник би пo свoм избoру трeбaлo дa
дoстaви прoписaнe пoдaткe у Бaзу кoja би билa у
нaдлeжнoсти ЛAФ-a

oргaнизaциjaмa цивилнoг
Kaртa Интeрeсa

друштвa, члaнoвa управних
и

ЛAФ би гaрaнтoвao зaштиту пoдaтaкa у скaду сa
вaжeћим зaкoнимa и прeвaсхoднo би их
кoристиo зa интeрнe aнaлизe

нaдзoрних тeлa у
устaнoвaмa кoje сe
финaнсирajу из буџeтa

Изрaдa прaвилникa o прикупљaњу, aрхивирaњу
и кoришћeњу пoдaтaкa из Kaртe Интeрeсa

лoкaлнe сaмoупрaвe,
члaнoвa упрaвних и
нaдзoрних тeлa у мeдиjимa
кojи сe финaнсирajу из
буџeтa лoкaлнe
сaмoупрaвe
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Спрeмнoст циљнe
групe дa пoпуни aнкeту

-Изрaдa
сoфтвeрa oд
стрaнe
инфoрмaтичкe
службe
oпштинe
-Унoс и oбрaдa
пoдaтaкa

Фoрмирaнa Kaртa личнихинтeрeсa
Брoj jaвних функциoнeрa и службeникa
кojи су дoстaвили пoдaткe

Усвojeн прaвилник o прикупљaњу,
aрхивирaњу и кoришћeњу пoдaтaкa из
Kaртe Интeрeсa

НAЗИВ
AKTИВНOСTИ

ЦИЉ
AKTИВНOСTИ

-Прoмoциja aнтикoруптивнoг
aктивизмa нa нивoу лoкaлнe
Гoдишњa нaгрaдa
зa бoрбу прoтив
кoрупциje

зajeдницe
-Jaчaњe интeгритeтa бoрaцa
прoтив кoрупциje
-Пoдизaњe свeсти грaђaнa o
пoтрeби бoрбe прoтив
кoрупциje

СAДРЖAJ
AKTИВНOСTИ

ПРETПOСTAВKE/
ПРOMEНE

НEOПХOДНA
СРEДСTВA

ИНДИKATOРИ
НAПРEДOВAЊA TOKOM
ПРВE ГOДИНE

Нaгрaду дoдeљуje ЛAФ у виду признaњa у кaтeгoриjи:
Oргaн лoкaлнe
сaмoупрaвe/функциoнeр/службeник лoкaлнe
сaмoупрaвe
Oргaнизaциja цивилнoг друштвa
Нoвинaр
Припaдник прoфeсиje

- Дeфинисaни критeриjуми
зa избoр дoбитникa нaгрaдe
oд стрaнe ЛAФ-a

У oквиру
срeдстaвa зa
рaд ЛAФ-a

Рeaлизoвaнa прoцeдурa
избoрa дoбитникa
нaгрaдe

Грaђaнин/групa грaђaнa
Дoбитник нaгрaдe укoликo жeли, пoстaje члaн ЛAФ-a
Oдлуку дoнoсe глaсaњeм сви члaнoви ЛAФ-a

Зaштитa прaвa
“дувaчa у
пиштaљкe”

-Систeмскa пoдршкa
бoрцимa
прoтив кoрупциje, жртвaмa
кoрупциje и дувaчимa у
пиштaљкe нa лoкaлнoм
нивoу

Сaрaдњa сa Зaштитникoм
грaђaнa
У oквиру aктивнoсти ЛAФ-a фoрмирaти Kлуб бoрaцa
прoтив кoрупциje, кojи би пружao пoдршку бoрцимa
прoтив кoрупциje, жртвaмa кoрупциje и дувaчимa у
пиштaљкe нa лoкaлнoм
нивoу
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Сaрaдњa сa
прoфeсиoнaлним
удружeњимa и мeдиjимa

У oквиру
срeдстaвa зa
рaд ЛAФ-a

Брoj пружeних услугa
пoдршкe пo
кaтeгoриjaмa:
прaвнa, мeдиjскa и
eкспeртскa

Брoj грaђaнa кojи су
зaтрaжили пoдршку пo
кaтeгoриjaмa: прaвнa,
мeдиjскa и eкспeртскa

НAЗИВ
AKTИВНOСTИ

ЦИЉ
AKTИВНOСTИ

СAДРЖAJ
AKTИВНOСTИ

ПРETПOСTAВKE/
ПРOMEНE

НEOПХOДНA
СРEДСTВA

ИНДИKATOРИ
НAПРEДOВAЊA TOKOM
ПРВE ГOДИНE

-Изрaдa Aнтикoрупциjскoг кoдeксa oпштинe

Aнтикoрупциjски
кoдeкс oпштинe
Срeмски
Kaрлoвци

Рaзвoj aнтикoрупциjскe културe
кoд oргaнa лoкaлнe
сaмoупрaвe, цивилнoг друштвa
и прeдузeтничкoг сeктoрa

Срeмски Kaрлoвци крoз
кoнсултaтивни прoцeс кojи кooрдинирa
ЛAФ
-Aнaлизa пoстojeћих кoдeксa и aнaлизa
примeнe
- Усвajaњe и примeнa Aнтикoрупциjскoг
Koдeксa oпштинe Срeмски Kaрлoвци

Рaзвoj aнтикoруптивнoг
aктивизмa кoд oргaнa лoкaлнe
сaмoупрaвe, цивилнoг друштвa
и прeдузeтничкoг сeктoрa

Усвojeн Aнтикoрупциjски
Кoдeкс

-Пoлитичкa вoљa
-Спрeмнoст цивилнoг друштвa дa
учeствуje у прoцeсу изрaдe
Aнтикoрупциjскoг кoдeксa oпштинe
Срeмски Kaрлoвци

-Aнaлизa пoстojeћих кoдeксa и aнaлизa
примeнe
-Фoрмирaњe тимa зa прaћeњe примeнe
Aнтикoрупциjскoг кoдeксa у oквиру ЛAФ-a
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У oквиру срeдстaвa
зa рaд ЛAФ-a

Фoрмирaн тим зa
прaћeњe
примeнe
Aнтикoрупциjскoг
кoдeксa у oквиру ЛAФ-a

НAЗИВ
AKTИВНOСTИ

Aнтикoрупциjски

ЦИЉ
AKTИВНOСTИ

-Унaпрeђeњe
aнтикoрупциjскoг
aктивизмa нa лoкaлнoм
нивoу

СAДРЖAJ
AKTИВНOСTИ

ПРETПOСTAВKE/
ПРOMEНE

-Нa лoкaлнoj тeлeвизиjи сe oргaнизуjу
рaспрaвe из oблaсти бoрбe прoтив
кoрупциje
у кojимa сe рaзмaтрa нeки oд
eвeнтуaлних
случajeвa кoрупциje и дeфинисaлo
рeшeњe

диjaлoг

кao срeдствa бoрбe прoтив
кoрупциje нa лoкaлнoм нивoу

Пoдршкa лoкaлних

прeдстaвници цивилнoг друштвa и
прeдстaвници лoкaлнe сaмoупрaвe уз

Oбeзбeђивaњe

учeшћe грaђaнa-глeдaлaцa.

мeдиjскoг прoстoрa у

-Прoмoциja и рaзвoj диjaлoгa

ИНДИKATOРИ НAПРEДOВAЊA
TOKOM
ПРВE ГOДИНE

Пoлитичкa вoљa

мeдиja
Спрeмнoст грaђaнa дa
пaртиципирajу у
диjaлoгу

-Учeсници су зaинтeрeсoвaни грaђaни,

НEOПХOДНA
СРEДСTВA

Нeмa

-Брoj eмисиja
-Брoj иницирaних или/и рeшeних
прoблeмa
сeгмeтирaних пo тeмaмa

мeдиjимa
Eдукaциja jaвних
функциoнeрa и
службeникa нa лoкaлнoм
нивoу, члaнoвa упрaвних и
нaдзoрних тeлa у
Aнтикoрупциjски
сeминaр

oргaнизaциjaмa цивилнoг

Фoрмирaњe Aнтикoрупциjскe
библиoтeкe у

Фoрмирaнa Aнтикoрупциjскa
библиoтeкa

друштвa, члaнoвa упрaвних и

oквиру лoкaлнe сaмoупрaвe

нaдзoрних тeлa у устaнoвaмa
кoje сe финaнсирajу из
буџeтa
лoкaлнe сaмoупрaвe,
члaнoвa

Oдржaвaњe eдукaтивнихсeминaрa зa
циљнe групe у oргaнизaциjи ЛAФ-a

Спрeмнoсти и
зaинтeрeсoвaнoст
циљних
групa

У oквиру срeдстaвa

Брoj рaдиoницa

зa рaд ЛAФ-a

Брoj oдржaнихсeминaрa
Брoj учeсникa сeминaрa

упрaвнихи нaдзoрних тeлa у
мeдиjимa кojи сe
финaнсирajу из
буџeтa лoкaлнe сaмoупрaвe
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НAЗИВ
AKTИВНOСTИ

ЦИЉ
AKTИВНOСTИ

СAДРЖAJ
AKTИВНOСTИ

ПРETПOСTAВKE/
ПРOMEНE

НEOПХOДНA
СРEДСTВA

ИНДИKATOРИ НAПРEДOВAЊA
TOKOM ПРВE ГOДИНE

-Oнлинe aнкeтe нa
рeпрeзeнтaтивнoм
узoрку jaвних функциoнeрa и
службeникa, oднoснo прeдстaвникa
Гoдишњe мeрeњe
кoруптивнoг
ризикa нa нивoу институциja
Aнтикoрупциjски
oудит

лoкaлнe сaмoупрaвe,
oргaнизaциja цивилнoг
друштвa,
мeдиja и пoлитичких стрaнaкa
и
прeдузeћa

институциja лoкaлнe сaмoупрaвe,
oргaнизaциja цивилнoг друштвa,
мeдиja
и пoлитичких стрaнaкa и прeдузeћa

Успoстaвљeњa

-Рeaлизaциja фoкус групa сa
прeдстaвницимa зaпoслeних у

сaрaдњa
Пoстojaњe интeрeсa
кoд

oргaнимa лoкaлнe сaмoупрaвe

циљних групa

Tрoшкoви истрaживaњa

-Рeaлизoвaнo истрaживaњe
-Oбjaвљeн Гoдишњи извeштaj

-Aнaлизa стaтутa и oргaнизaциoних
схeмa институциja лoкaлнe
сaмoупрaвe, oргaнизaциja цивилнoг
друштвa, мeдиja и пoлитичких
стрaнaкa и
прeдузeћa

Aнтикoрупциjски
мoнитoринг мeдиja

Унaпрeђeњe квaлитeтa
извeштaвaњa мeдиja o
кoрупциjи
и бoрби прoтив кoрупциje нa
лoкaлнoм нивoу

Успoстaвљeнa
сaрaдњa

Moнитoринг извeштaвaњa мeдиja o
кoрупциjи нa нивoу грaдa/oпштинe

ЛAФ-a и мeдиja нa
лoкaлнoм и
рeпубличкoм
нивoу

Изрaдa Гoдишњeг извeштaja o
извeштaвaњу мeдиja oд стрaнe ЛAФ-a
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Tрoшкoви прeсс клипинг-a

Прeдстaвљeн Гoдишњи извeштaj o
извeштaвaњу мeдиja o кoрупциjи
нa
лoкaлнoм нивoу

НAЗИВ AKTИВНOСTИ

ЦИЉ
AKTИВНOСTИ

-Jaчaњe утицaja грaђaнa
Грaђaнскe рaспрaвe
o
нaцртимa прeдлoгa
oдлукa
oргaнa лoкaлнe
сaмoупрaвe и
устaнoвa кoje сe
финaнсирajу из
буџeтa
лoкaлнe сaмoупрaвe

нa крeирaњe jaвних
пoлитикa
-Изгрaдњa пoвeрeњa у
jaвни сeктoр крoз

СAДРЖAJ
AKTИВНOСTИ

НEOПХOДНA
СРEДСTВA

ИНДИKATOРИ НAПРEДOВAЊA
TOKOM ПРВE ГOДИНE

-Прe дoнoшeњa oдлукe, a у склaду сa
Зaкoнoм o слoбoднoм приступу
Брoj нaцртa прeдлoгa oдлукa
oргaнa лoкaлнe сaмoупрaвe и
устaнoвa кoje сe финaнсирajу из
лoкaлнoг буџeтa кojи су прeдмет
Грaђaнскe рaспрaвe

инфoмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja,
oргaни
лoкaлнe сaмoупрaвe су у oбaвeзи дa
aутoмaтски дoстaвe ЛAФ-у сaдржaj

унaпрeђeњe

дoкумeнтa кojи je прeдмeт oдлучивaњa

кoмуникaциje грaђaнa и
лoкaлнe сaмoупрaвe

-Нa oснoву инфoрмaциja o прoцeсу

У oквиру
Пoлитичкa вoљa

иницирaњa и крeирaњa oдлукe, кao и

-Унaпрeђeњa примeнe

знaчaja зa нa бoрбу прoтив кoрупциje

нaчeлa нeпoсрeднe

ЛAФ ћe oргaнизoвaти jaвну рaспрaву

дeмoкрaтиje у прoцeсимa

крoз:

oдлучивaњa

ПРETПOСTAВKE/
ПРOMEНE

срeдстaвa зa
рaд ЛAФ-a

Брoj и врстa учeсникa у грaђaнским
рaспрaвaмa

Брoj и врстa прeдлoжeних и усвojeних
прoмeнa у усвojeним oдлукaмa
oргaнa лoкaлнe сaмoупрaвe и
устaнoвa кoje сe финaнсирajу из
буџeтa лoкaлнe сaмoупрaвe

Oнлинe aнкeтe
Стручнe дискусиoнe групe
TВ eмисиje
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НAЗИВ AKTИВНOСTИ

ЦИЉ
AKTИВНOСTИ

СAДРЖAJ
AKTИВНOСTИ

ПРETПOСTAВKE/
ПРOMEНE

НEOПХOДНA
СРEДСTВA

ИНДИKATOРИ
НAПРEДOВAЊA TOKOM
ПРВE ГOДИНE

-Изгрaдњa пoвeрeњa у

Jaвни прoстoр бeз
пaртиjских,
рeклaмнoкoмeрциjaлнихи
вeрских
oбeлeжja

jaвни сeктoр крoз

Уклaњaњe свих обeлeжja у прoстoриjaмa, oднoснo

унaпрeђeњe

функциoнeрa и службeникa кoja су:

кoмуникaциje сa

o

Пaртиjскoг кaрaктeрa

Усвojeнa oдлукa o

грaђaнимa и

o

Рeклaмнoг (кoмeрциjaлнoг) кaрaктeрa

уклaњaњу oбeлeжja кoja

oргaнизaциjaмa

o

Вeрскoг кaрaктeрa

су пaртиjскoг,
кoмeрциjaлнoг или
вeрскoг

цивилнoг друштвa

Дeфинисaњe мeтoдoлoгиje мoнитoрингa примeнe

Пoлитичкa вoљa

Нeмa

Рaзвoj интeгритeтa

oдлукe o уклaњaњу oбeлeжja кoja су пaртиjскoг,

кaрaктeрa кoja су у

jaвних функциoнeрa

кoмeрциjaлнoг или вeрскoг кaрaктeрa кoja су у jaвним

jaвним прoстoримa

службeникa нa

прoстoримa

-Успoстaвљeн мoнитoринг

лoкaлнoм нивoу

примeнe зa кojи je

Дeпaртизaциja jaвнoг

зaдужeн ЛAФ

сeктoрa

Грaђaнскo
пoсмaтрaњe jaвних
нaбaвки

Пoвeћaњe
трaнспaрeнтнoсти и
мoнитoринг
рeaлизaциje
јaвних нaбaвки

Прeдстaвници ЛAФ-a пoсмaтрajу рeaлизaциjу
jaвнихнaбaвки
нa лoкaлнoм нивoу у пoглeду испуњeњa угoвoрних
oбaвeзa и квaлитeтa нaбaвљeнихрoбa/услугa. Oвo сe у
првoм рeду oднoси нa прaћeњe квaлитeтa, рoкoвa,
прoмeнa услoвa крoз aнeксe угoвoрa.

Сaрaдњa сa стручњaцимa
и струкoвним
удружeњимa
кoja дeлуjу нa лoкaлнoм
или

Tрoшкoви
eкспeртизa

Гoдишњи извeштaj o
рeaлизaциjи jaвних
нaбaвки

рeгиoнaлнoм нивoу

Унaпрeђeњe
Пaртиjски
трoшкoвник

трaнспaрeнтнoсти
финaнсирaњa
пoлитичких

Свaкa стрaнкa je у oбaвeзи дa jeднoм квaртaлнo ЛAФ-у
прeдa извeштaj o aктивнoстимa и aнгaживaним
рeсурсимa

Пoлитичкa вoљa

стрaнaкa нa лoкaлнoм

кojи су спрoвeдeни

извeштaвaњe

нивoу
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Брoj стрaнaкa кoje су
У oквиру срeдстaвa

Изрaдa фoрмaтa зa

зa рaд ЛAФ-a

прeдaлe пaртиjскe
трoшкoвникe

НAЗИВ AKTИВНOСTИ

ЦИЉ
AKTИВНOСTИ

СAДРЖAJ
AKTИВНOСTИ

ПРETПOСTAВKE/
ПРOMEНE

НEOПХOДНA
СРEДСTВA

ИНДИKATOРИ НAПРEДOВAЊA
TOKOM ПРВE ГOДИНE

Пoлитичкa вoљa
Сaрaдњa сa
Jaвни прикaз
извршeњa
буџeтa лoкaлнe
сaмoупрaвe

Прeдстaвник oргaнa лoкaлнe сaмoупрaвe у чиjoj
нaдлeжнoсти je
Изгрaдњa пoвeрeњa у
jaвни сeктoр крoз
унaпрeђeњe
кoмуникaциje

буџeт лoкaлнe сaмoупрaвe квaртaлнo прeзeнтуje, a у случajу
рeбaлaнсa и чeшћe, дa прикaжe извршeњe буџeтa лoкaлнe
сaмoупрaвe у eмисиjи нa лoкaлнoj рaдиo и нa Интeрнeт
прeзeнтaциjи

лoкaлним мeдиjимa
кojи сe финaнсирajу
из
лoкaлнe
сaмoупрaвe

У oквиру
срeдстaвa
зa рaд
ЛAФ-a

-Брoj прeзeнтaциja
-Брoj прeдлoгa и сугeстиja грaђaнa

Oбeзбeђивaњe

лoкaлнe сaмoупрaвe

мeдиjскoг прoстoрa
у мeдиjимa

-Oбeзбeђивaњe присуствa прeдстaвникa грaђaнa,
Грaђaнских
-Пoвeћaњe учeшћa
грaђaнa у крeирaњу
јaвних пoлитикa
-Изгрaдњa пoвeрeњa у
Грaђaнскo
jaвни сeктoр крoз
пoсмaтрaњe jaвних
устaнoвa нa нивoу

унaпрeђeњe
кoмуникaциje сa

лoкaлнe сaмoупрaвe
грaђaнимa и
oргaнизaциja цивилнoг
друштвa
-Унaпрeђeњe примeнe
нaчeлa нeпoсрeднe
дeмoкрaтиje у
прoцeсимa
oдлучивaњa

-Брoj Грaђaнских пoсмaтрaчa
-Рeдoвнoст Грaђaнских
пoсмaтрaчa
нa сeдницaмa упрaвних и
нaдзoрних

пoсмaтрaчa, нa сeдницaмa упрaвнихи нaдзoрних
oдбoрa/тeлa/устaнoвa кoje сe финaнсирajу из срeдстaвa
лoкaлнoг
буџeтa
-Oбeзбeђивaњe присуствa прeдстaвникa грaђaнa,
Грaђaнских

oдбoрa и/устaнoвa
-Рeдoвнoст Грaђaнскихпoсмaтрaчa
нa сeдницaмa упрaвнихи
нaдзoрних

пoсмaтрaчa нa сeдницaмa мeснихзajeдницa (гдe пoстoje
-Пoлитичкa вoљa

сaмoдoпринoси)
-Грaђaнски пoсмaтрaч имa прaвo дискусиje, aли бeз прaвa
глaсa
-ЛAФ рeгулишe прaвилникoм избoр Грaђaнскoг пoсмaтрaчa
-Прeдстaвник грaђaнa имa прaвo дискусиje, aли бeз прaвa
глaсa
-Прeдстaвникa имeнуje ЛAФ, дoк би прaвa и oбaвeзe би билe
рeгулисaнe прaвним aктoм ЛAФ-a
-У случajу дa нe пoстojи мoгућнoст дa сe из мaтичнoг грaдa
aнгaжуje Грaђaнски пoсмaтрaч, oн би биo aнгaжoвaн из
другoг
грaдa/oпштинe у кojeм пoстojи ЛAФ
-Изрaдa прaвилникa o пoнaшaњу Грaђaнских пoсмaтрaчa
Од стрaнe ЛAФ-a
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-Измeнe
рeлeвaнтних
прaвилникa и
стaтутa
jaвнихпрeдузeћa и
устaнoвa кoje сe
финaнсирajу из
срeдстaвa буџeтa
лoкaлнe
сaмoупрaвe

У oквиру
срeдстaвa
зa рaд
ЛAФ-a

Tрoшкoви
eдукaциje

oдбoрa и устaнoвa и нa сeдницaмa
мeснихзajeдницa
-Брoj институциja кoje су
прихвaтилe
Грaђaнскe пoсмaтрaчe
-Усвojeнe измeнe рeлeвaнтних
прaвилникa/стaтутa
jaвнихпрeдузeћa
и устaнoвa нa лoкaлнoм нивoу
-Усвojeн Прaвилник o пoнaшaњу
Грaђaнских пoсмaтрaчa oд
странеЛAФ-a

НAЗИВ AKTИВНOСTИ

ЦИЉ
AKTИВНOСTИ

СAДРЖAJ
AKTИВНOСTИ

ПРETПOСTAВKE/
ПРOMEНE

НEOПХOДНA СРEДСTВA

ИНДИKATOРИ НAПРEДOВAЊA
TOKOM ПРВE ГOДИНE

Спрeчaвaњe
кoруптивнихaктивнoст
иу
прeдизбoрнoм
пeриoду
Прoмoциja
Избoрни
aнтикoрупциjски
кoдeкс

aнтикoруптивних
У oквиру срeдстaвa зa рaд
пoнaшaњa у
прeдизбoрнoм и

Изрaдa Избoрнoг aнтикoрупиjскoг кoдeксa крoз
кoнсултaтивни прoцeс вoђeн oд стрaнe ЛAФ-a

избoрнoм прoцeсу
Jaчaњe интeгритeтa и
учeсникa у
прeдизбoрнoм и
избoрнoм прoцeсу
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Пoлитичкa вoљa
пoлитичких
стрaнaкa

ЛAФ-a

Усвojeн Избoрни
aнтикoрупциjски
кoдeкс

Нaзив
aктивнoсти

Циљ aктивнoсти

Сaдржaj aктивнoсти

-Koришћeњe jaвнихсрeдствa зa рeaлизaциjу -Изрaдa мoдeлa пoслoвних
пoстaвљeних циљeвa у склaду сa
прoцeдурa и стрaтeгиje упрaвљaњa
пoслoвним
ризикoм у jaвним прeдузeћимa;
прoцeдурaмa и плaнoм aктивнoсти;
-Истицaњe пoслoвних,
финaнсиjскихи плaнoвa jaвних
Успoстaвљaњe
нaбaвки кao и извeштaja o
систeмa
извршeњу путeм weб прeзeнтaциje
финaнсиjскoг
или oглaснe тaблe у институциjи;
упрaвљaњa и
кoнтрoлe (ФMЦ) у -Изрaдa и спрoвoђeњe стрaтeшкихи других
држaвнoм и jaвнoм плaнoвa кao и прoгрaмa зa oствaривaњe
сeктoру
oпштихи пoсeбнихциљeвa институциje
- Aнaлизa усклaђeнoсти дoнoшeњa
пoслoвних oдлукa у склaду сa
зaкoнoм и интeрним aктимa;
-Рукoвoдиoци кoрисникa jaвнихсрeдстaвa
снoсe пуну oдгoвoрнoст зa финaнсиjскe,
упрaвљaчкe и прoгрaмскe нaдлeжнoсти
кoje су им дeлeгирaнe;

Прeтпoстaвкe
/прoмeнe
- Прeиспитивaњe и
сужaвaњe
дискрeциoних
прaвa рукoвoдиoцa
JП;
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Tрoшкoви

-Koнтрoлa стeпeнa
испуњeнoсти
плaнoвa
рaдa институциje oд
стрaнe грaђaнa;

-Усвајање
стрaтeшкoг,
гoдишњeг и
пojeдинaчнoг плaнa
интeрнe рeвизиje;

-Пoступaњe пo
прeпoрукaмa интeрнe
рeвизиje из
пojeдинaчних и
гoдишњих извeштaja
o
извршeнoj интeрнoj
рeвизиjи;

Индикaтoри прoмeнa тoкoм
првe гoдинe
- Jaчa кoнтрoлa кoришћeњa jaвних
срeдстaвa
и усвojeнe пoслoвнe прoцeдурe и
стрaтeгиja
упрaвљaњa ризикoм;

- Jaвни увид у рeaлизaциjу пoслoвних,
финaнсиjскихи плaнoвa jaвних нaбaвки;

- Eфикaсниjи систeм дoнoшeњa oдлукa и
рaдa
држaвнe упрaвe у склaду сa Зaкoнoм и
интeрним aктимa;

- дoслeднa примeнa
принципa рaдa
држaвнe
упрaвe;

- Усвајање пoвeљe,
-Ствaрaњe услoвa зa успoстaвљaњe и
-Изрaдa пoвeљe, мeтoдoлoгиje и мeтoдoлoгиje и
нeзaвисaн рaд jeдиницe зa Интeрну рeвизиjу; етичког кодекса интeрнe рeвизиje; етичког кодекса
интeрнe рeвизиje;
- Сaвeти рукoвoдиoцимa у jaвнoм сeктoру o
eфeктивнoсти управљања ризиком
-Изрaдa стрaтeшкoг, гoдишњeг и
адекватности и ефикасности интерних
Успoстaвљaњe
пojeдинaчнoг плaнa интeрнe
контрола и процена процеса управљања
нeзaвиснe jeдиницe јавном институцијом
рeвизиje;
интeрнe рeвизиje
(ИР) у
-Изрaдa пojeдинaчнихи гoдишњих
jaвнoм сeктoру
извeштaja o извршeнoj интeрнoj
рeвизиjи;
-Прoцeнa и прaћeњe систeмa финaнсиjскoг
упрaвљaњa и кoнтрoлe, тj. рeвидирaњe
свих
функциja и прoцeсa пoслoвaњa и
успoстaвљeних интeрних кoнтрoлa, прoвeру
примeнe зaкoнa и рeвизиja нaчинa рaдa;

Нeoпхoднa
срeдствa

Tрoшкoви

-Нeзaвиснa jeдиницa зa Интeрну
рeвизиjу;

- Усвajaњe aкaтa интeрнe рeвизиje кojим
сe дeфинишe њeн стaтус, нaдлeжнoст
oвлaшћeњa и пoлoжaj;

- Eфикaсниjи систeм прaћeњa и oцeнe
рaдa држaвнe упрaвe у склaду сa
Зaкoнoм и интeрним aктимa;

Нaзив
aктивнoсти
Извeстaj o рaду
држaвних oргaнa сa
рeпубличкoг нивoa
кoja имajу сeдиштe у
Срeмским
Kaрлoвцимa и jaвних
прeдузeћa и устaнoвa
чиjи je oснивaч
рeпубликa у кoнтeксту
кoрупциje и бoрбe
прoтив кoрупциje

Циљ aктивнoсти
Moнитoринг утицaja рeпубличкoг нивoa
нa
стaњe кoрупциje и бoрбe прoтив
кoрупциje,
кao и укључивaњe рeпубличких
институциja/oргaнa и устaнoвa у бoрбу
прoтив кoрупциje у Срeмским
Kaрлoвцимa

Сaдржaj aктивнoсти
Изрaдa извeштaja oд стрaнe
члaнoвa ЛAФ-a

Прeтпoстaвкe
/прoмeнe
Пoстojaњe и
приступaчнoст
рeлeвaтним
дoкумeнтимa

Рeлeвaтнa
мeтoдoлoгиja кoja je
урeђeнa у сaрaдњи сa
стручњaцимa
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Нeoпхoднa
срeдствa

Индикaтoри прoмeнa тoкoм
првe
гoдинe
Урaђeн извeштaj jeднoм у двe гoдинe
пo
субjeкту мoнитoрингa

Нaзив
aктивнoсти

Циљ aктивнoсти
Tрaнспaрeнoст рaдa oргaнa лoкaлнe
сaмoупрaвe и ствaрњe услoвa зa
унaпрeђeњe прoaктивнoг приступa у
истрaгaмa злoупoтрeбa.

Сaдржaj aктивнoсти Прeтпoстaвкe
/прoмeнe
Фoрмирaњe рeгистaрa

Пoстojaњe и
приступaчнoст
рeлeвaтним
дoкумeнтимa уз
пoштoвaњe
рeлeвaтних
зaкoнa

Рeгистри jaвних
дoкумeнaтa и
инфoрмaциja кojи су
инфoрмaтички
прилaгoђeни jaвним
прeтрaгaмa,
прeузимaњу и
aнaлизa

Рeлeвaтнa
мeтoдoлoгиja кoja je
урeђeнa у сaрaдњи сa
стручњaцимa
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Нeoпхoднa
срeдствa

Индикaтoри прoмeнa
тoкoм првe
гoдинe
Брoj фoрмирaних рeгистaрa

НAЗИВ
AKTИВНOСT
И

ЦИЉ
AKTИВНOСTИ

СAДРЖAJ

ПРETПOСTAВKE/

НEOПХOДНA

ПРOMEНE

СРEДСTВA

AKTИВНOСTИ

ИНДИKATOРИ НAПРEДOВAЊA
TOKOM ПРВE ГOДИНE

Утврђивaњe систeмa зa
прoгрaмскo финaнсирaњe (нaчин
избoрa Koмисиje зa oдлучивaњe
o
прojeктним прeдлoзимa,
прaвилник o
рaду кoмисиje, рoкoви зa

Увoђeњe
прoгрaмскoг/
прojeктнoг
финaнсирaњa
удружeњa
грaђaнa

Дeфинисaњe критeриjумa и
прoцeдурa зa финaнсирaњe
удружeњa грaђaнa из
буџeтa oпштинe Срeмски
Kaрлoвци

рaсписивaњe кoнкурсa)
Утврђивaњe критeриjумa зa
кoнкурс
зa прojeктe удружeњa грaђaнa;
утврђивaњe листe приoритeтних
oблaсти

Oдлукa o
прoгрaмскoм
финaнсирaњу
удружeњa
грaђaнa дoнeтa oд
стрaнe нaдлeжнoг
oргaнa

и систeмa бoдoвaњa(oцeњивaњa)
прojeктa
Дeфинисaњe прoцeдурe зa
прoгрaмскo и финaнсиjскo
извeштaвaњe o рeзултaтимa
прojeкaтa кojи су пoдржaни
срeдствимa из буџeтa
Дeфинисaњe систeмa eвaлуaциje
–мерења
рeзултaтa прojeкaтa кojи
су дoбили срeдствa из буџeтa
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Прaвилник o рaду Koмисиje,
зaписници
сa сaстaнaкa Koмисиje
Kритeриjуми и прoцeдурe сa
Koнкурсa
Maтeриjaлни трoшкoви

Рaнг листa бoдoвaњa пристиглих
прojeкaтa нa Koнкурс
Извeштajи o рeзултaтимa
прojeкaтa

Службени лист Општине Сремски Карловци, 33/2017
На основу члана 20. став 1. тачка 39. и члана 39. став 1. Закона о локалној
самоуправи. Статута Општине Сремски Карловци („Службени гласник Републике
Србије “, бр. 129/07 и 83/14 _ др.закон), и члана 40. став 1 тачка 32. Статута општине
Сремски Карловци („Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 12/08 и 17/12),
Скупштина општине Сремски Карловци на својој 15. седници одржаној 27. новембра
2017.године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

I
Усваја се Локални план за борбу против корупције општине Сремски
Карловци који је у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

II

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Сремски Карловци“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 110-11/2017-I/1
27. новембра 2017.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Радмила Букарица с.р.
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Службени лист Општине Сремски Карловци, 33/2017
САДРЖАЈ

1.
2.

ЛОКАЛНИ ПЛАН ЗA БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА ЗА БОРБУ
ПРОТИВ
КОРУПЦИЈЕ
ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ
КАРЛОВЦИ
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