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Г О Л У Б А Ц 

И З В Е Ш Т А Ј 

О доношењу Локалног антикорупцијског плана општине Голубац за период 
2023-2026 године, бр. 02-17-1 /2022 од 30.12.2022. од стране СО Голубац и о 
мерама/областима које су изузете из ЛАП-а. 

Општинско веће општине Голубац је на седници дана 14.06.2022. године донело 
Решење о образовању и именовању Радне групе за израду локалног антикорупцијског 
плана општине Голубац за период 2023-2026 године, бр. 02-21/2022, у којој су 
именовани: 

Бидо Аломеровић, члан; 
Сузана Чалић, члан; 
Даша Стокић, члан; 

- Радмила Љујић, члан; 
Нада Бркљач, члан; 
Драгана Ћирковић, члан; 
Владимир Илић, члан; 

са задатком да изврше израду Локалног антикорупцијског плана општине Голубац за 
период 2023-2026. године уз обављање свих неопходних радњи и активности у циљу 
усвајања ЛАП-а општине Голубац. Дана 24.05.2022. године, општинско веће је 
решењем бр. 02-18/2022 именовало за координатора Николу Огњановића. Радна група 
и координатор су сачинили нацрт ЛАП-а који је од стране општинског већа опцггине 
Голубац упућен на јавну расправу (из програм одржавања јавне расправе), која је 
спроведена те је о истој сачињен извештај и објвљен на интернет страници општине 
Голубац. Надаље, израђен је предлог ЛАП-а који је општинско веће општине Голубац 
упутило скупштини општине Голубац.СО Голубац је ЛАП усвојила дана 16. 12.2022. 
године. Пројекат израде ЛАП-а за општину Голубац спроведен је уз техничку подршку 
организације „Транспарентност Србија" у саставу: Злата Ђорђевић, Златко Минић и 
Немања Ненадић. Радна група и координатор су са представницима „Транспарентост 
Србија" одржали седам састанака,седница, већину оп-Ппе, путем зум платформе, као и 
честе контакте и саветовања. Неопходно је било, на основу области ЛАП-а, утврдити да 
ли су неке мере већ одређене актима општине Голубац тј. да ли су испуњене или их је 



потрбно усвојити, спровести те се приступило изради ЛАП-а општине Голубац за 
период 2023-2026. године а што је у Решењу општинског већа општине Голубац о 
формирању радне групе утврђено као задатак исте. Ово је прво усвајање локалног 
антикорупцијског плана општине Голубац. 

С друге стране, одређен број аката није донет те је то представљало базу за израду 
ЛАП-а општине Голубац за период 2023-2026 године. Неопходно је нагласити да се 
његове израде полазило од реалних капацитета општине Голубац како би се донете 
мере и спроводиле односно да се у оквиру предвиђених рокова доносе адекватна акта. 
Одређене мере су изостављене из усвојеног ЛАП-а пре свега јер већ постоје акти који 
регулишу одређене области али постоје и мере за чије остварење општина Голубац 
тренутно нема капацитета - наведених у табеларном приказу: 

Област 1. Усвајање прописа у органима јединице кокалне самоуправе (ЈЛС) 

ИЗОСТАВЉЕНЕ МЕРЕ: Мере: 1.1.5, 1.1.6 и 1.2.3. из модела ЛАП-а изостављене 
су из ЛАП-а за општину Голубац. Мера 1.1.5 јер тренутно нема капацитета за њено 
испуњење а уколико се стекну услови приступиће се доношењу одлуке односно 
ревизији ЛАП-а. Мера 1.1.6 Извештаји се објављују у оквиру годишњег извештаја 
ОУ Голубац где се, у оквиру позитивно правних прописа наводи постипање 
унутрашњих организационих јединица: мера 1.2.3. - пословник СО Голубац. 

Област 4. Однос између јединица локалне самоуправе и јавних служби, 
јавних предузећа и других организанија које ЈЛС оснива и делом или у 
потпуности финансира и контролише 

ИЗОСТАВЉЕНЕ МЕРЕ: Мере: 4.1.6, 4.1.9 ,4.1.10, 4.1.11. ,4.2.5 и 4.2.7 из модела 
ЛАП-а изостављене су из ЛАП-а за општину Голубац. Мере 4.1.6, 4.1.9, 4.1.10 и 
4.2.5 јер су делимично регулисане Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС" 
15/16 и 88/19) а општина Голубац нема капацитет за детаљније регулисање ових 
питања - уколико се стекну услови приступиће се доношењу одлуке односно 
ревизији ЛАП-а. Мера 4.1.11 се односи само на градове- не и на општине. Мере 
4.2.3 и 4.2.4 делимично су предвиђене ЛАП-ом јер не постоје капацитети за 
спровођење у целости на начин како је то предвиђено индикатором 
испуњености.Мера 4.2.7 изостављена је из ЛАП-а јер општина Голубац нема 
капацитет за регулисање ових питања. 



Област 5. Јавно-приватно партнерства и комисије 

ИЗОСТАВЉЕНА ОБЈ1АСТ: Област 5. је изузета из ЛАП-а јер општина Голубац 
нема капацитета за детаљније уређење ове области а према доступним подацима у 
периоду важења ЛАП-а не планира се закључење јавно-приватних партнерстава. 
Уколико се стекну услови приступиће се ревизији ЛАП-а. За предметну област 
примењиваће се Закон ојавно-приватном партнерству и концесијама („Сл.гласник 
РС" 88/11,15/16 и 104/16). 

Област 6. Управљање јавном својином ЈЛС 

ИЗОСТАВЉЕНЕ МЕРЕ: Мере 6.1.1 и 6.1.4 изостављене су из модела ЛАП-а за 
општину Голубац. Мера 6.1.1 се већ реализује Одлуком о прибављању, коришћењу, 
управљању и располагању стварима у својини општине Голубац („Сл.гласник 
општине Голубац" 10/14). Мера 6.1.4 је изостављена јер нема посебних могућности 
и потреба за успостављање сопствених робних резерви у наредним годинама. 

Област 11. Инспекцијски надзор 

ИЗОСТАВЉЕНЕ МЕРЕ: Мере у оквиру 11.2 изостављена је из модела ЛАП-а за 
општину Голубац. Мера се већ реализује радом Комисије за координацију 
инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Голубац 
оформљене Решењем СО Голубац бр.02-108/2016 („Сл.гласник општине Голубац" 
15/16). 

Област 12. Просторно и урбанистичко планирање и изградња 

ИЗОСТАВЉЕНЕ МЕРЕ: Мере 12.1.4, 12.2.1, 12.2.2 и 12.2.3 изостављене су из 
модела ЛАП-а за општину Голубац јер се већ примењују кроз одредбе Закона о 
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 
2. октобра 2009 - исправка, 64 од 10. септембра 2010 - УС, 24 од 4. априла 2011, 121 
од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 - УС, 50 од 7. јуна 2013 - УС, 98 од 8. 
новембра 2013 - УС, 132 од 9. децембра 2014, 145 од 29. децембра 2014, 83 од 29. 
октобра 2018, 31 од 29. априла 2019, 37 од 29. маја 2019 - др. закон, 9 од 4. 
фебруара 2020, 52 од 24. маја 2021.) Постоји и Комисија за планове општине 
Голубац ("Службени гласник општине Голубац" бр. 9/2022). 



Област 14. Јавне набавке 

ИЗОСТАВЉЕНЕ МЕРЕ: Мере 14.1.3, 14.1.4 и 14.2.1 изостављене су из модела 
ЛАП-а за општину Голубац јер се већ спроводе кроз примену Закона о јавним 
набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019). Мера 14.1.3 се извршава чланом 61 став 
1 тачка 2 Закона о јавним набавкама. Преостале области су стриктно дефинисане 
Законом кога се општинска управа општине Голубац придржава приликом 
реализације сваке јавне набавке. 

Нумерација у усвојеном ЛАП-у је остала неизмењена у односу на модел ЛАП-а 
агенције. 

Радн; 
Локалног антикорупц: плана општине Голубац 


