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ОПШТИ ЦИЉ И НАЧЕЛА НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ 
КОРУПЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
 

Доношењем Националне стратегије за борбу против корупције, Република 
Србија се определила за системску изградњу и јачање институција, као неопходног 
предуслова за ефикасну борбу против корупције. Национална стратегија за борбу 
против корупције (у даљем тексту: Стратегија), представља средњорочни 
стратешки документ који садржи циљеве који ће се реализовати у наредних пет 
година. Оквир за спровођење стратешких циљева прецизиран је кроз Акциони 
план који ће омогућити реализацију циљева из Стратегије и системски надзор над 
њеним спровођењем. Акционим планом предвиђене су конкретне мере и 
активности неопходне за реализацију стратешких циљева, рокови, одговорни 
субјекти и ресурси за реализацију. Такође, дефинисани су и показатељи 
испуњености активности, на основу којих ће се пратити степен њихове 
реализације, као и показатељи за процену успешности постављених циљева. У 
вршењу надзора над спровођењем Стратегије, Агенција за борбу против корупције 
користиће искључиво индикаторе испуњености активности.  

Општи циљ Стратегије је да се корупција, као препрека економском, 
социјалном и демократском развоју у највећој могућој мери отклони. Последице 
корупције не састоје се искључиво у осиромашењу друштва и државе, него и у 
драстичном паду поверења грађана у демократске институције, као и стварању 
неизвесности и нестабилности економског система која се огледа, између осталог, 
и у смањењу инвестиција. 

Учешће јавности и организација цивилног друштва имају кључну улогу у 
повећању транспарентности рада и одговорности политичара. Наиме, процес 
усвајања прописа у Републици Србији, на свим нивоима, одликује недовољно 
учешће јавности, због чега многи прописи постају „инструмент” корупције и 
злоупотреба, уместо да буду средство њиховог искорењивања. Разлог за то је, 
између осталог, одсуство законске гаранције да ће у свим случајевима, усвајању 
прописа претходити јавне расправе и да ће њихови предлози бити размотрени. 

Иако се јавним добром, у циљу стицања личне користи, тргује на свим 
нивоима власти, сегмент антикорупцијске акције на нивоу територијалне 
аутономије и локалне самоуправе је, од стране доносилаца политичких одлука, 
готово у потпуности изостављен и заборављен. Осим у ретким случајевима, 
изостаје усвајање и спровођење озбиљног покрајинског, односно локалног 
акционог плана за борбу против корупције, који би обезбедио транспарентан рад 
органа територијалне аутoномије, односно локалне самоуправе, као и покрајинских 
и локалних јавних предузећа, транспарентан буџетски систем, односно креирање и 
трошење буџетских средстава, као и адекватан одговор грађанског друштва и 
медија на корупцијске изазове. Потенцијал за проблеме корупције на овим 
нивоима је повећан и наставиће да расте спровођењем процеса деконцентрације 
и децентрализације надлежности са републичког нивоа. Недостатак сталног 
радног тела при скупштини аутономне покрајине односно јединице локалне 
самоуправе, задуженог за борбу против корупције, онемогућава ефикасну 
контролу већа и управе на тим нивоима власти. 
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Структура Стратегије је таква да се прво наводи област приоритетног 
деловања и кратак опис стања и кључних проблема у њој, а затим формулација 
циљева, чијим ће се постизањем отклонити уочени проблеми.  
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ДЕФИНИЦИЈА КОРУПЦИЈЕ 
 
 
„Корупција је однос који се заснива злоупотребом јавних овлашћења у циљу 

стицања личне користи или користи за другога“1. 
 
Узроци корупције 
 
Узроци који доприносе корупцији могу се поделити у следеће групе: 

 
1) Економски: начин трансформације власништва, прекомерна интервенција 

државе у привреди, успостављање и одржавање монопола, нарушавање 
слободног тржишта, сиромаштво. 

2) Политички: доминација извршне у односу на законодавну  и  судску власт,  
опструкција  независних  и контролних институција од стране извршне 
власти, политичко – партијска реформа правосуђа, начин функционисања 
политичких странака, непостојање консензуса о стратешким циљевима 
развоја државе. 

3) Правни: усвајање и примена законских аката којима се нарушава принцип  
владавине права, непримењивање и селективно примењивање прописа, 
постојање правних празнина, неусклађеност прописа, нарушавање 
хијерархије правних аката. 

4) Институционални: нарушавање принципа поделе вла- сти, 
нефункционисање институција, недовољна координација антикорупцијских 
институција, фактичко укидање независности судства, недовољна кадровска 
оспособљеност и материјална опремљеност, некомпетентност и недостатак 
интегритета руководилаца институција.  
 
Последице корупције 
 
Последице корупције могу бити: 
 

1) Економске: 
 

− Нарушавање тржишне економије; 
− Смањење бруто домаћег производа; 
− Повећање трошкова функционисања државе; 
− Умањење инвестиција; 
− Пад нивоа запослености; 
− Повећање задужености земље до нивоа дужничке кризе; 
− Пораст сиромаштва грађана.  

 
 
 

                                                           
1
 http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_agenciji_za_borbu_protiv_korupcije.html 
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2) Друштвене и политичке: 
 

− Угрожавање демократских институција; 
− Јачање извршне власти на рачун законодавне и судске; 
− Повећавање трошкова функционисања државе; 
− Неповерење грађана у јавне институције; 
− Симбиоза дела извршне власти и организованог криминала; 
− Разарање моралних вредности друштва; 
− Апатија грађана. 
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ЛОКАЛНА КОРУПЦИЈА 
 
 
Иако по обиму мања, корупција која егзистира на локалном нивоу није ништа 

мање интензивна од корупције која се одвија на централном нивоу власти. Јавне 
набавке, издавање грађевинских дозвола, задуживање општина, изградња 
локалне инфраструктуре, обезбеђивање скупштинске већине и лојалности 
опозиције у локалним парламентима, финансирање локалних медија, 
запошљавање у општинским службама, само су неке од области тешко захваћених 
корупцијом. 

Локални  коруптивни  механизми  и  инструменти  готово да се ни по чему не 
разликују од оних на централном нивоу власти. Осим могућности доношења 
закона који стварају претпоставке за корупцију и склапања необичних 
међудржавних споразума који за последицу имају нетранспарентно трошење 
јавних финансијских ресурса, што је привилегија централног нивоа власти, сви 
други потенцијално и реално коруптивни механизми у рукама су и локалних 
доносилаца политичких одлука. 

И поред тога што се јавним добром у циљу стицања приватне добити тргује 
на свим нивоима, а коруптивни су механизми  дубоко инкорпорирани  у систем 
функционисања  локалне самоуправе, локални сегмент антикорупцијске акције је 
од стране доносилаца политичких одлука готово у потпуности изостављен и 
заборављен. 

Чиниоци који доприносе развоју корупције у локалној заједници су: 
 

1) Нетранспарентан рад органа локалне самоуправе и локалних јавних 
предузећа, доносиоца одлука односно органа извршне власти; 

2) Нетранспарентан  буџетски процес, односно нетранспарентно креирање и 
трошење буџетских средстава као и учесници у процесима јавних набавки 
ондосно тендера, тендерске комисије, управни одбори?; 

3) Неадекватан одговор грађанског друштва и медија на корупцијске изазове. 
 

Oдноси који кључно доприносе развијању корупције  у локалним заједницима 
су: 

 
1) Политички – партијски односи и интереси; 
2) Родбински и пријатељски односи. 
 

Нетранспарентан рад органа локалне самоуправе, компликоване и често 
непотребне процедуре, дискрециона овлашћења руководилаца су само неки од 
фактора који доприносе развоју корупције. Поред тога, у локалној самоуправи и 
локалним јавним предузећима запошљавање се врши искључиво по страначкој 
припадности,  те је очигледан недостатак стручности, професионалности и етике у 
вршењу јавних послова. Посебно је приметно игнорисање позитивних прописа који 
грађанима омогућавају увид и контролу рада локалне самоупрве (Закон о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја). 

Изложеност локалне заједнице корупцији неизбежно је повезана са 
локалним буџетом, који је најзначајнији годишњи политички документ. Буџет 
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представља нумерички израз планова рада локалне самоуправе, из кога можемо 
видети на који начин ће у току године бити задовољене потребе грађана. Све 
одлуке које имају финансијске последице јасно се могу видети у буџету. 
Недовољно транспарентан буџетски процес за логичну последицу има и корупцију. 
Прилике за корупцију постоје и на приходној и на расходној страни буџета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Локални акциони план за борбу против корупције на територији Града Зајечара 

 

8 

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 
 
 
Борба против корупције, како на националном тако и на локалном нивоу, 

мора бити организован и дуготрајан процес примене добро осмишљених мера за 
њено спречавање и сузбијање. 

Корупција која највише штети грађанима је корупција у јавном сектору, то 
јест корупција са средствима буџета Града. Области у којима се корупција може 
јавити су јавне набавке, буџетска средства намењена јавним предузећима. Поред 
ових области, које јесу најважније, постоје и друге у којима се јавља корупција. Ту 
се мисли на процесе доделе дозвола за градњу, додела плаца, где се у улози 
актера корупције могу наћи и службеници на шалтерима, инспекцијске службе, али 
и сам врх доносиоца посла. 

Услед велике незапослености, област изузетно осетљива на корупцију је 
запошљавање, посебно изражено у буџетским институцијама као последица 
општег уверења да је посао у општинским службама, установама, јавним 
предузећима „сигуран“.  

Процедуре доношења одлуке о уступању непокретности у јавној својини на 
коришћење трећим лицима су такође плодно тло за развој корупције на локалном 
нивоу. 

Области које су такође осетљиве на корупцију јесу здравствене и просветне 
институције. 

Присутна у јавним набавкама, издавању грађевинских дозвола, задуживању 
општина, изградњи локалне инфраструктуре, обезбеђивању скупштинске већине у 
локалним парламентима,  финансирању  локалних  медија, изборним  кампањама, 
запошљавању у општинским службама, корупција се од периферне појаве 
претворила у централну област локалног политичког живота 

С друге стране, ништа мање није очигледно да нас институције без снажне 
антикорупцијске акције и друштво без артикулисане реакције, доводе на само 
корак до катастрофе. Корупција која се некажњено одиграва пред очима грађана 
слика је моралне посусталости и запуштености друштва. Заједница која није у 
стању да се на систематичан и делотворан начин суочи са овом опасном појавом 
ускраћена је не само за могућност просперитета, већ и осуђена на тешку моралну, 
економску и социјалну деградацију. 

Због тога је неопходно активирати све одговорне сегменте  локалне  
заједнице  за  дефинисање  и  спровођење  озбиљног и остваривог локалног 
антикорупцијског концепта. Овај приступ подразумева низ корака у формулисању 
артикулисаног и кохерентног одговора локалне заједнице на корупцијске изазове 
са којима се суочава. Како на националном, тако и на локалном нивоу, борба 
против корупције мора бити организован и дуготрајан процес примене добро 
осмишљених мера за њено спречавање и сузбијање. 

Циљеви Локалног акционог  плана  за  борбу против  коупције приоритетно 
су усмерени према локалним властима. Због сложености и размера проблема 
корупције, који захтева учешће широког круга актера у борби за њено сузбијање, 
две групе циљева окренуте су ка грађанима и грађанском друштву и локалним 
медијима. Услед размера и последица корупције у сектору локалних јавних 
финансија, за ову област су формулисани специфични циљеви.  
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У циљу сузбијања корупције, у следећим сегментима функционисања 
локалне заједнице, потребно је: 
 

I Локална самоуправа и локалне јавне службе 
 

− Успоставити ефикасан механизам и јасно дефинисати одговорност за 
сузбијање корупције у раду локалне самоуправе; 

− Подићи ниво транспарентности у раду локалне самоуправе и локалних 
јавних предузећа; 

− Поједноставити  компликоване  и  укинути  непотребне процедуре у раду 
локалне самоуправе и смањити дискрециона овлашћења руководилаца; 

− Успостављање квалитетног система контроле јавних набавки у ЈП и 
установама од стране локалних власти. 

− Заштитити запослене у локалној самоуправи и локалним јавним 
предузећима који пријављују корупцију. 
 
II Локалне јавне финансије 
 

− Подићи ниво транспарентности у креирању и трошењу буџетских средстава; 
− Подићи ниво транспарентности у поступцима јавних набавки; 
− Ојачати  интерну контролу  трошења буџетских средстава. 

 
III Учешће грађана и грађанско друштво 
 

− Јачање свести о значају грађанске контроле, планирању и реализације 
буџета 

− Успоставити систем грађанског надзора локалних јавних финансија;  
− Антикорупцијски оудит 
− Грађанске расправе о нацртима  предлога одлука органа локалне 

самоуправе и установа које се финансирају из дуџета локалне самоуправе 
 
 
IV Медији 
 

− Унапређење објективног и правовременог извештавања локалних медија у 
сфери јавних финансија 
 
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. 
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У изради Локалног акционог плана за борбу против корупције на територији 
Града Зајечара неопходно је активирати све одговорне сегменте локалне 
заједнице за дефинисање и спровођење антикоропцијских мера. 

С обзиром на то да се Локални акциони план за борбу против корупције 
састоји од мера, свака мера има свој циљ, активност, претпоставке за реализацију, 
могуће проблеме 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. 

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. 
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КОМИСИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА 

 
 
Скупштина Града Зајечара образовала је Комисију за борбу против 

корупције на територији Града Зајечара за израду Локалног плана за борбу против 
корупције Града Зајечара. 

Задатак Комисије за борбу против корупције на територији Града Зајечара (у 
даљем тексту: Комисија) је покретање иницијативе за израду и учествовање у 
изради нацрта Локалног акционог плана за борбу против корупције на територији 
Града Зајечара за период одређен Националном стратегијом за борбу против 
корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године („Сл.гласник 
РС“,бр.57/2013) и Закључком о усвајању Акционог плана за спровођење 
Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период 
од 2013. до 2018. године („Сл.гласник РС“,бр. 79/2013), вршење надзора над 
спровођењем напред наведеног Локалног акционог плана за борбу против 
корупције на територији Града Зајечара и вршење других послова и задатака у 
складу са законом, Националном стратегијом за борбу против корупције Републике 
Србије и Закључком о усвајању Акционог плана за спровођење Националне 
стратегије за борбу против корупције у Републици Србији.   

Примарни задатак Комисије је израда Локалног акционог плана за борбу 
против корупције на територији Града Зајечара који би био прослеђен Скупштини 
Града Зајечара на усвајање. Ово тело представља институционални оквир за 
креирање, реализацију и праћење ефеката борбе против корупције на локалном 
нивоу. Локални акциони план за борбу против корупције на територији Града 
Зајечара 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). Комисија примењује и прати све активности које 
доприносе реализацији Локалног акционог плана плана за борбу против корупције. 

Комисија ће у вршењу надзора над спровођењем Локалног акционог плана 
за борбу против корупције на територији Града Зајечара допринети 
транспарентном раду органа Града Зајечара, као и јавних предузећа чији је 
оснивач Град Зајечар, транспарентном буџетском систему, односно кретању и 
трошењу буџетских средстава, давању адекватних одговора грађанском друштву и 
медијима на корупцијске изазове на територији Града Зајечара, превенцији 
корупције, континуираној едукацији о корупцији и начинима борбе против 
корупције, као и транспарентношћу других субфактора везаних за корупцију и 
њено спречавање. 

Комисија има право да тражи од државних органа и организација стручну 
помоћ, податке, исправе и обавештења, као и да узима изјаве од појединаца, које 
су јој потребне, а у циљу израде напред наведеног Нацрта Локалног акционог 
плана за борбу против корупције на територији Града Зајечара а у циљу ефикасног 
и транспарентног вршења надзорне функције у контроли спровођења Локалног 
акционог плана за борбу против корупције на територији Града Зајечара и вршењу 
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других послова у складу са законом, Националном стратегијом за борбу против 
корупције Републике Србије и Закључком о усвајању Акционог плана за 
спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици 
Србији. 
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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 „White paper on European Governance“2, 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 (Rule of law) 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 (Efficiency) 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 (Transparency) 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 (Responsiveness) подразумева да постоји легитимност 
представничких тела, установа и организација у односу на оне чије интересе и 
права представљају. 

Одговорност (Accountability) подразумева да држава, фирме и организације 
морају водити рачуна о онима које представљају и полагати им рачуне. 

Инклузивност (Inclusiveness) подразумева да одлуке почивају на 
сагласности. Пошто сагласност није лако постићи користи се већинско 
одлучивање. Већинско одлучивање омогућује прерасподеле и искључивање дела 
граĎана 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 http://www.crpm.org/pub/docs/57_contib_crpm_lb_gouv_gb.pdf 
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ПРИОРИТЕТИ 
 
 
За адеквантно дефинисање приоритета од пресудног значаја је поимање 

корупције и борбе против корупције. 
Локални план за борбу против корупције полази од тога да је корупција тамо 

где постоје монополи и дискрециона овлашћења и мањак одговорности/полагања 
рачуна. У овом докуметну 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 владар3. 

Други приоритет 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 (Stakeholders) на 
локалном нивоу. Било каква редукција одговорности на политички аспект и државу 
смањује потенцијал за борбу против корупције и препознавање генезе корупције у 
једном друштву4. 

Веза између ове две претпоставке је чињеница да држава даје легални 
оквир за борбу против корупције, а легитимитет борби против корупције даје 
друштво. 

Што се тиче циљева, они се могу поделити на опште и посебне: 
 
Oпшти 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 
                                                           
3
 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. 
4
 Социолог „Amatai Etizoni“ 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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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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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”. 

Предложени Локални план за борбу против корупције представља у 
садржинском смислу конкретизацију препорука из Националне стратегије за борбу 
против корупције. 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: деполитизација, 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 аполитични 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. 
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МЕХАНИЗМИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
Процесом имплементације Локалног акционог плана за борбу против 

корупције на територији Града Зајечара ће координирати Комисија за борбу против 
корупције на територији Града Зајечара чије оснивање представља основну 
меру/активност Локалног акционог плана за борбу против корупције. Координација 
подразумева иницирање и управљaње активностима у борби против корупције на 
локалном нивоу, затим активностима које се одвијају између Комисије за борбу 
против корупције на територији Града Зајечара 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 акционог плана за 
борбу против корупције и постигнутих резултата ће координирати Комисија за 
борбу против корупције на територији Града Зајечара са свим релевантним 
субјектима који су били укључени у процес доношења овог плана.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

ТАБЕЛА 1 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА И ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

ЦИЉ АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОР 
МОГУЋИ 

ПРОБЛЕМИ 
ИНДИКАТОР 

ПОТРЕБНИ 
РЕСУРСИ 

Успоставити ефикасан 
механизам и јасно 
дефинисати одговорност за 
сузбијање корупције у раду 
локалне самоуправе 

Формирање локалног 
тима за борбу против 
корупције 

Град 
Отпор локалних 
власти 

Смањен ниво корупције у 
органима локалне 
самоуправе 

Нису потребна 
додатна 
средства 

Подићи ниво 
транспарентности у раду 
локалне самоуправе и 
локалних јавних предузећа 

Објављивање на веб 
сајту / града / јавног 
предузећа комплетне 
документације у вези са 
радом локалне 
самоуправе и локалних 
јавних предузећа 

Град/ЈП 
Отпор локалних 
власти 

Број објављених 
докумената 

Веб сајт града / 
јавног 
предузећа 

Поједноставити 
компликоване и укинути 
непотребне процеду ре у 
раду локалне самоуправе и 
локалних јавних предузећа и 
смањити дискрециона 
овлашћења руководилаца 

Анализа прописа и 
измена или укидање 
непотребних процедура 

Град/ЈП 
Отпор локалних 
власти 

Број укинутих или 
поједностављених 
процедура, број 
објављених водича, 
умањена или укинута 
дискрециона овлашћења 
руководилаца 

Веб сајт града / 
јавног 
предузећа 

Успостављање квалитетног 
система контроле јавних 
набавки у ЈП и установама 
од стрне локалних власти 

Установити обавезу о 
кварталном извештају о 
реализацији и извођењу 
јавних радова  

Градоначелник 
/ Градско веће 

Незаинтересованост 
локалних власти за 
контролу ЈП и 
установа Отпор 
запослених ЈП и 
установа  
Незаинтересованост 
грађана 
  

Усвојена одлука о 
обавезном кварталном 
извештају о реализацији 
извођења јавних радова 

Канцеларије / 
тим правника 

Заштитити запослене у 
локалној самоуправи и 
локалним јавним 
предузећима који указују на 
случајеве корупције 

Утврђивање система 
подстицаја за запослене 
у локалној самоуправи и 
локалним јавним 
предузећима који 
откривају и пријављују 
случајеве корупције 

Град/ЈП 
Отпор локалних 
власти 

Пријављени случајеви 
корупције од стране 
запослених у органима 
локалне власти 

Нису потребна 
додатна 
средства 
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ТАБЕЛА 2 ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

ЦИЉ АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОР 
МОГУЋИ 

ПРОБЛЕМИ 
ИНДИКАТОР 

ПОТРЕБНИ 
РЕСУРСИ 

Подићи ниво 
транспарентности у 
креирању и трошењу 
буџетских средстава 

Oбјављивање докумената 
значајних за припрему буџета 
(годишњи планови рада јавних 
предузећа и установа) и 
обезбеђивање приступа тим 
документима Објављивање 
предлога грађана и образложених 
одговора локалних власти на 
предлоге на веб сајту општине / 
града / јавног предузећа 
Приказ извршења буџета локалне 
самоуправе на месечном нивоу 
на веб сајту/ града 

Општина / 
Град 

Отпор локалних 
власти 

Веб сајт 
града 

Веб сајта 
Града / јавног 

предузећа 

Подићи ниво 
транспарентности у 
поступцима јавних набавки 

Објављивање комплетне 
документације о јавним 
набавкама на веб сајту општине / 
града / јавног предузећа 
Утврђивање стандарда за 
прибављање истоврсних и 
сродних добара, услуга и радова 
са циљем да цена буде основни 
критеријум за избор понуђача 
Дефинисати модел интерне 
процедуре неопходне за 
успостављање ефикасаног 
система контроле извршења 
уговора Објављивање извештаја 
о контроли квалитета 
прибављених добара и услуга или 
изведених радова на веб сајту 
општине / града / јавног 
предузећа 

Општина / 
град / јавно 
предузеће 

Отпор локалних 
власти 

Веб сајт 
општине / 

града 

Веб сајт 
општине / 

града 

Ојачати интерну кон тролу 
трошења буџетских 
средстава 

Објављивање извештаја о 
спроведеној интерној ревизији на 
веб сајту општине / града / јавног 
предузећа 

Општина / 
град / јавно 
предузеће 

Отпор локалних 
власти 

Веб сајт 
општине / 

града 

Веб сајт 
општине / 

града 



Локални акциони план за борбу против корупције на територији Града Зајечара 

 

20 

 

 

 

ТАБЕЛА 3 УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА И ГРАЂАНСКОГ ДРУШТВА  

ЦИЉ АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОР 
МОГУЋИ 

ПРОБЛЕМИ 
ИНДИКАТОР 

ПОТРЕБНИ 
РЕСУРСИ 

Jачање свести о 
значају грађанске 
контроле, 
планирања и 
реализације 
буџета 

Промо кампања 
Јавна расправа о буџету 

Град 
Слаб одзив 
корисника 

Подељен промо 
материјал 
Број учесника 

Средства за израду 
промо материјала, 
простор 
организовања 
кампање, Медији, 
Веб сајт Града 

Успоставити 
систем грађанског 
надзора локалних 
јавних финансија 

Формирање тима за наздор локалних 
јавних финансија сачињеног од 
представника локалних организација 
грађанског друштва                              
Развијање модела и успостављање 
надзора над локалним јавним 
финансијама. Квартално објављивање 
извештаја о налазима мониторинга на 
веб сајту локалних НВО 

Локалне НВО 

Незаинтересованост 
и неспремност 
представника 
организација 
грађанског друштва 

Веб сајт локалних 
НВО 

Средства за тим, 
простор за 
организовање за 
обуку 

Антикорупцијски 
оудит 

Онлине анкете на репрезентативном 
узорку јавних функционера и 
службеника, односно представника 
институција локалне самоуправе, 
организација цивилног друштва, 
медија и политичких странака и 
предузећа. 
Реализација фокус група са 
представницима запослених у 
органима локалне самоуправе. 
Анализа статута и организационих 
шема институција локалне 
самоуправе, организација цивилног 
друштва, медија и политичких 
странака и предузећа 

Локалне НВО 
Грађанство 

Незаинтересованост 
и неспремност 
представника 
организација 
грађанског друштва 

Реализовано 
истраживање 
Објављен 
Годишњи извештај 

Трошкови 
истраживања 
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ЦИЉ АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОР 
МОГУЋИ 

ПРОБЛЕМИ 
ИНДИКАТОР 

ПОТРЕБНИ 
РЕСУРСИ 

Грађанске 
расправе о 
нацртимапредлога 
одлука органа 
локалне 
самоуправе и 
установа које се 
финансирају из 
буџета 
локалне 
самоуправе 
  

Пре доношења одлуке, а у складу са 
Законом о слободном приступу 
инфомацијама од јавног значаја, 
органи локалне самоуправе су у 
обавези да аутоматски доставе 
Комисији садржај документа који је 
предмет одлучивања. На основу 
информација о процесу иницирања и 
креирања одлуке, као и значаја за на 
борбу против корупције ЛАФ ће 
организовати јавну расправу. Онлине 
анкете. Стручне дискусионе групе. ТВ 
емисије 

Локалне НВО 
Комисија за 

борбу против 
корупције 

 
 Недовољна 
заинтересованост 

Број  нацрта 
предлога одлука 
органа локалне 
самоуправе и 
установа које се 
финансирају из 
локалног буџета 
који су предмат 
грађанске 
расправе.               
Број и врста 
учесника у 
грађанским 
расправама.           
Број и врста 
предложених  и 
усвојених промена 
у усвојеним 
одлукама 
органа локалне 
самоуправе и 
установа које се 
финансирају из 
буџета локалне 
самоуправе 

У оквиру средстава 
за рад Комисије 
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ТАБЕЛА 4 МЕДИЈИ 

ЦИЉ АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОР 
МОГУЋИ 

ПРОБЛЕМИ 
ИНДИКАТОР ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Унапређење објективног и 
правовременог 
извештавања локалних 
медија у сфери јавних 
финансија 

Извештавање током 
процеса јавних 
набавки Медијско 
праћење скупштине 

Локални медији   
Повећања 
информисаност грађана о 
раду локалних власти 

Трошкови коминикације и 
прес клипинга. Трошкови 

периодичних састанака са 
новинарима 

 

 


