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На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и
111/2021-др. закон), члана 40. став 1. тачка 20.
Статута Општине Кладово („Сл. лист Општине
Кладово“, бр. 7/2019), члана 99. став 2. и став 13.
и члана 100. став 1. тачка 3. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009;
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС; 24/2011;
121/2012; 42/2013-одлука УС; 50/2013-одлука
УС; 98/2013-одлука УС; 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и
52/2021), члана 26. Одлуке о грађевинском
земљишту („Сл. лист Општине Кладово“, бр
1/2018, 7/2018 и 13/2019), члана 136. и члана 137.
Закона о општем управном поступку („Сл.
гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично
тумачење), сходно Решењу Општинске управе
Кладово, број 464-84/2022-III-01, од 07.04.2022.
године, Скупштина општине Кладово, на
седници одржаној дана 08.07.2022. године,
донела је:
РЕШЕЊЕ
I
Отуђује се грађевинско земљиште из јавне
својине Општине Кладово, непосредном
погодбом, ради исправке граница суседних
катастарских парцела и формирањa грађевинске
парцеле, Миленковић (Чедомир) Љубиши из
Кладова, ул. Милентија Поповића, бр. 6 (у даљем
тексту: Стицалац), и то:
-

део, површине 0.00,07ха од кп.бр.
3399, улица „22. с ептембар“,
з е м љ и ш т е п од д е л о м з г р а д е
површине 0.00,02ха, земљиште под
зградом и другим објектом површине
0.47,14ха и остало вештачки створено
неплодно земљиште површине
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0.00.07ха, све остало земљиште,
укупне површине 0.47,23ха, у јавној
својини Општине Кладово, уписане у
Листу непокретности број 852 КО
Текија,
по цени од 88.000,00 (словима: осамдесет осам
хиљада) динара по једном ару што за површину
од 0.00,07ха укупно износи 6.160,00 (словима:
шест хиљада сто шездесет) динара.
II
Саставни део овог решења је Елаборат
геодетских радова, Пројекат
геодетског
обележавања грађевинских парцела 2951/1 и
3399 КО Текија (пројекат измене границе),
израђен од стране Предузећа за пружање
геодетских услуга К.Р.У.Љ. доо Београд, број
предмета 22/2022, за који је Одељење за
урбанизам, грађевинарство и планирање
Општинске управе Кладово, дана 25.03.2022.
године, издало Сагласност, број: 350-42/2022-III04, а уз који је приложена и сагласност
Правобранилаштва општине Кладово, број ПО.
71-83/2022 од 21.03.2022. године за исправку
граница суседних катастарских парцела.
III
Стицалац се обавезује да у року од 30
(словима: т риде с ет) дана од дана
правноснажности овог решења закључи Уговор
о отуђењу грађевинског земљишта из става 1.
овог решења са Општином Кладово.
Образложење
Општинској управи Кладово, Одељењу за
управне и заједничке послове, Одсеку за
имовинско – правне послове, правну помоћ и
скупштинске послове, обратио се Миленковић
08.07.2022. год.
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(Чедомир) Љубиша из Кладова, ул. Милентија
Поповића, бр. 6, писменим захтевом, заведеним
код овог органа под бројем 464-97/2022-III-01, за
отуђење грађевинског земљишта из јавне
својине Општине Кладово, непосредном
погодбом, ради исправке граница суседних
катастарских парцела и формирањa грађевинске
парцеле.
Уз захтев приложено је Решење Општинске
управе Кладово, број 464-84/2022-III-01, од
07.04.2022. године којим је усвојен захтев
Миленковић (Чедомир) Љубиша из Кладова, ул.
Милентија Поповића, бр. 6, власника дела
објекта који има одобрење за градњу а нема
одобрење за употребу, за који је поднет захтев за
озакоњење и за који је надлежни орган утврдио
да постоји могућност озакоњења у смислу
испуњености претходних услова, и то стамбеног
објекта, спратности По+П+Пк, изграђеног
делом, на кп.бр. 2951/1, улица „22. септембар“,
земљиште под зградом и другим објектом
површине 0.00,72ха и њива 5. класе површине
0.03,07ха, све земљиште у грађевинском
подручју укупне површине 0.03,79ха, уписаној у
Листу непокретности број 240, КО Текија, која је
у приватној својини подносиоца захтева, а делом
површине 0.00,07ха и на суседној кп.бр. 3399,
улица „22. септембар“, земљиште под делом
зграде површине 0.00,02ха, земљиште под
зградом и другим објектом површине 0.47,14ха и
остало вештачки створено неплодно земљиште
површине 0.00.07ха, све остало земљиште,
укупне површине 0.47,23ха, која је у јавној
својини Општине Кладово, уписаној у Листу
непокретности број 852 КО Текија, а све у складу
са Елаборатом геодетских радова, Пројектом
геодетског обележавања грађевинских парцела
кп.бр. 2951/1 и 3399 КО Текија (пројектом
измене границе), израђеним од стране Предузећа
за пружање геодетских услуга К.Р.У.Љ. доо
Београд, број предмета 22/2022, за који је
Одељење за урбанизам, грађевинарство и
планирање Општинске управе Кладово, дана
25.03.2022. године, издало Сагласност, број: 35042/2022-III-04 и уз с агласно ст
Правобранилаштва општине Кладово, број ПО.
71-83/2022 од 21.03.2022. године за исправку
граница суседних катастарских парцела.
Истим Решењем Општинске управе Кладово,
број 464-84/2022-III-01, од 07.04.2022. године
престаје право јавне својине Општине Кладово и
утврђује се право Миленковић (Чедомир)
Љубише из Кладова, ул. Милентија Поповића,
бр. 6, да на:
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-делу површине 0.00,07ха од кп.бр. 3399,
улица „22. септембар“, земљиште под делом
зграде површине 0.00,02ха, земљиште под
зградом и другим објектом површине 0.47,14ха и
остало вештачки створено неплодно земљиште
површине 0.00.07ха, све остало земљиште,
укупне површине 0.47,23ха, у јавној својини
Општине Кладово, уписане у Листу
непокретности број 852 КО Текија, стекне право
својине куповином од Општине Кладово
непосредном погодбом, по тржишним условима,
по цени од 88.000,00 (словима: осамдесет осам
хиљада) динара по једном ару што за површину
од 0.00,07ха укупно износи 6.160,00 (словима:
шест хиљада сто шездесет) динара.
На седници Комисије за прибављање и
располагање непокретностима у јавној својини
Општине Кладово, образоване решењем
Општинског већа Општине Кладово, бр. 0220/2016-II од 29.06.2016. године и бр. 0213/2021-II од 06.07.2021. године (у даљем тексту:
Комисија), одржаној дана 21.06.2022. године,
записнички је констатовано да су испуњени
услови за отуђење непосредном погодбом, ради
исправке граница суседних катастарских
парцела и формирањa грађевинске парцеле, и то
дела површине 0.00,07ха од кп.бр. 3399, улица
„22. септембар“, земљиште под делом зграде
површине 0.00,02ха, земљиште под зградом и
другим објектом површине 0.47,14ха и остало
вештачки створено неплодно земљиште
површине 0.00.07ха, све остало земљиште,
укупне површине 0.47,23ха, у јавној својини
Општине Кладово, уписане у Листу
непокретности број 852 КО Текија, све у складу
са Елаборатом геодетских радова, Пројектом
геодетског обележавања грађевинских парцела
кп.бр. 2951/1 и 3399 КО Текија (пројектом
измене границе), израђеним од стране Предузећа
за пружање геодетских услуга К.Р.У.Љ. доо
Београд, број предмета 22/2022, за који је
Одељење за урбанизам, грађевинарство и
планирање Општинске управе Кладово, дана
25.03.2022. године, издало Сагласност, број: 35042/2022-III-04 и уз с агласно ст
Правобранилаштва општине Кладово, број ПО.
71-83/2022 од 21.03.2022. године за исправку
граница суседних катастарских парцела, с´
обзиром да наведени део испуњава услове из
члана 70. Закона о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр.,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,
08.07.2022. год.
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37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), односно
представља земљиште за редовну употребу
објектa, и то: стамбеног објекта, спратности
По+П+Пк, изграђеног делом, на кп.бр. 2951/1,
улица „22. септембар“, земљиште под зградом и
другим објектом површине 0.00,72ха и њива 5.
класе површине 0.03,07ха, све земљиште у
грађевинском подручју укупне површине
0.03,79ха, уписаној у Листу непокретности број
240, КО Текија, која је у приватној својини
подносиоца захтева, а делом површине 0.00,07ха
и на суседној кп.бр. 3399, улица „22. септембар“,
земљиште под делом зграде површине 0.00,02ха,
земљиште под зградом и другим објектом
површине 0.47,14ха и остало вештачки створено
неплодно земљиште површине 0.00.07ха, све
остало земљиште, укупне површине 0.47,23ха,
која је у јавној својини Општине Кладово,
уписаној у Листу непокретности број 852 КО
Текија од 88.000,00 (словима: осамдесет осам
хиљада) динара по једном ару што за површину
од 0.00,07ха укупно износи 6.160,00 (словима:
шест хиљада сто шездесет) динара, имајући у
виду да се, сходно Одлуци о разврставању
грађевинског земљишта на територији општине
Кладово на просторне јединице – зоне („Сл. лист
Општине Кладово“, бр. 1/2010 и 1/2015),
предметно земљиште налази у IV (словима:
четвртој) зони, за коју је чланом 1. ставом 1.
тачком 4. Одлуке о тржишној вредности
неизграђеног грађевинског земљшта у јавној
својини Општине Кладово („Сл.лист Општине
Кладово“, бр. 1/2014 и 1/2015) прописано да
почетна цена земљишта које се отуђује износи
80.000,00 (словима: осамдесет хиљада) динара
по једном ару, а која почетна цена се на основу
члана 25. става 2. Одлуке о грађевинском
земљишту („Сл. лист Општине Кладово“, бр.
1/2018, 7/2018 и 13/2019) увећава за 10% у
фиксном износу за отуђење непосредном
погодбом, те иста износи 88.000,00 (словима:
осамдесет осам хиљада) динара по једном ару
што за површину од 0.00,07ха укупно износи
6.160,00 (словима: шест хиљада сто шездесет)
динара.
На основу свега напред наведеног, применом
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1.
тачка 20. Статута Општине Кладово („Сл. лист
Општине Кладово“, бр. 7/2019), члана 99. став 2.
и став 13. члана 100. став 1. тачка 3. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009; 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС;
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24/2011; 121/2012; 42/2013-одлука УС; 50/2013одлука УС; 98/2013-одлука УС; 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон,
9/2020 и 52/2021), члана 26. Одлуке о
грађевинском земљишту („Сл. лист Општине
Кладово“, бр 1/2018, 7/2018 и 13/2019) и члана
136. и члана 137. Закона о општем управном
поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и
95/2018-аутентично тумачење), решено је као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења не може се изјавити жалба,
али се може покренути управни спор тужбом код
Управног суда у Београду у року од 30 (словима:
тридесет) дана од дана пријема решења.
Број: 463-12/2022-I
У Кладову, 08.07.2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
Секретар
Бранислав Јордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Арежина Радован

На основу чл. 2. ст. 1. т. 19) и чл. 20. ст.1. т. 1)
Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник
РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 –
др. закон, 9/2020 i 52/2021), Просторног плана
општине Кладово ( ,,Сл. лист општине Кладово'',
бр.1/2012 ) и чл. 40. Статута општине Кладово
(,,Сл. лист општине Кладово“, бр. 7/2019) ,
Скупштина општине Кладово , на седници
одржаној 08.07. 2022. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ НАСЕЉА
ПЕТРОВО СЕЛО
Члан 1.
Овом Одлуком одређује с е обухват
грађевинског подручја насеља Петрово Село.
Члан 2.
Земљиште у грађевинском подручју насеља
Петрово Село обухвата односно чини земљиште
следећих целих катастарских парцела и делова
следећих катастарских парцела, све у КО
08.07.2022. год.
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Петрово Село, и то:
-

Део КП бр. 3396 од њене границе са КП
бр. 3390, до дужи која спаја ,,ТАЧКУ –
ТРОМЕЂУ'' КП бр. 3396, 2320 и 2321/1, на
једној страни, са ,,ТАЧКОМ – ТРОМЕЂОМ''
КП бр. 3396, 2368 и 2370, на другој
страни;

-

Део КП бр. 3397 од њене границе са КП
бр. 3390, до дужи која спаја ,,ТАЧКУ –
ТРОМЕЂУ''КП бр. 3397, 1581 и 1583/2, на
ј е д н о ј с т р а н и , с а , , Т АЧ К О М –
ТРОМЕЂОМ''КП бр. 3397, 1436 и 1439, на
другој страни;

-

Део КП бр. 3400 од њене границе са КП
бр. 3396, до дужи која спаја ,,ТАЧКУ –
ТРОМЕЂУ'' КП бр. 3400, 1642/2 и 1643, на
једној страни, са ,,ТАЧКОМ – ТРОМЕЂОМ''
КП бр. 3400, 2483/1 и 2483/4, на другој
страни;

-

Део КП бр. 3411 од њене границе са КП
бр. 3396, до дужи која спаја ,,ТАЧКУ –
ТРОМЕЂУ'' КП бр. 3411, 2547 и 2548, на
једној страни, са ,,ТАЧКОМ – ТРОМЕЂОМ''
КП бр. 3411, 2383 и 3233, на другој
страни;

-

Део КП бр. 3412 од њене границе са КП
бр. 3396, до дужи која спаја ,,ТАЧКУ –
ТРОМЕЂУ'' КП бр. 3412, 2377/1 и 2381, на
једној страни, са ,,ТАЧКОМ – ТРОМЕЂОМ''
КП бр. 3412, 3266 и 3267, на другој
страни.

1) Целе катастарске парцеле означене

следећим бројевима:
1527, 1528, 1530, 1532, 1535, 1542, 1547,
1548, 1564, 1578, 1583/1, 1583/2,
1643,1670, 1672/1, 1672/2, 1672/3, 1672/4,
1673/1, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678/1,
1678/2, 1679/1, 1679/2, 1680/1, 1680/2,
1680/3, 1680/4, 1680/5, 1680/6, 1680/7,
1681, 1682, 1683/1, 1683/2, 1689/3, 1689/4,
1691, 1692, 1693, 1694, 1696, 1697, 1698,
1699, 1700, 1704, 1707/1, 1707/2, 1710,
1711,1712, 1713, 1715, 1716, 1717, 1718,
1719, 1723, 1725, 1732, 1733, 1739, 1765,
1766, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787,
1788, 1809/1, 2286/1, 2286/2, 2286/3,
2286/4, 2286/5, 2286/6, 2286/7, 2286/8,
2286/9, 2286/10, 2286/11, 2286/13, 2369,
2370, 2374, 2375, 2376/1, 2376/2, 2376/3,
2376/4, 2376/5, 2376/6, 2376/7, 2376/8,
2376/9, 2376/10, 2377/1, 2377/2, 2377/3,
2377/4, 2377/5, 2377/6, 2377/7,
2377/8,2377/9, 2377/10, 2380, 2383,
2392/1, 2392/2, 2393/1, 2393/2, 2393/3,
2393/4, 2393/5, 2393/6, 2393/7, 2393/8,
2393/9, 2393/10, 2393/11, 2393/12, 2406/2,
2426/1, 2426/2, 2426/3, 2426/4, 2426/5,
2426/6, 2426/7, 2426/8, 2426/9, 2426/10,
2426/11, 2426/12, 2426/13, 2426/14,
2426/15, 2426/16, 2426/17, 2426/18,
2426/19, 2426/20, 2426/21 , 2428/6, 2433/2,
2434, 2435, 2454, 2455, 2467, 2468, 2470/2,
2478, 2482, 2483/1, 2483/2, 2539/1, 2543/3,
2545.
2) Делове катастарских парцела означених

Члан 3.

следећим бројевима:
-

Део КП бр. 2425 од њене границе са КП
бр. 3396,до дужи која спаја ,,ТАЧКУ –
ТРОМЕЂУ'' КП бр. 2425, 2430/1 и 2430/5,
н а ј е д н о ј с т р а н и , с а , , ТАЧ К О М –
ТРОМЕЂОМ'' КП бр. 2425, 2413/2 и 2426/3,
на другој страни;

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ,,Службеном листу општине
Кладово''.
Број: 350-76/2022-I
У Кладову, 08.07.2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

-

Део КП бр. 3390 између дужи која спаја
,,ТАЧКУ – ТРОМЕЂУ''КП бр. 3390,1563 и
3397 са ,,ТАЧКОМ – ТРОМЕЂОМ'' КП бр.
3390, 1704 и 1705, на једној страни, и
дужи која спаја ,,ТАЧКУ – ТРОМЕЂУ''КП бр.
3390,1781 и 1782 са , , ТАЧ КО М –
ТРОМЕЂОМ'' КП бр. 3390, 1808 и 1809/1,
на другој страни;
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Секретар
Бранислав Јордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Арежина Радован

Скупштина општине Кладово на седници
одржаној 08. јула 2022. године, на основу члана 5.
став 3. и члана 79. став 1. Закона о јавним
08.07.2022. год.

Службени лист општине Кладово
предузећима („Службени гласник РС”, број
15/16 и 88/2019), члана 7. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
бр. 129/07 и 83/14 - др. закон, 101/16-др.закон,
47/18 и 111/21-др.закон), члана 40. став 1. тачка
19) Статута општине Кладово („Службени лист
општине Кладово”, бр. 7/2019), донела је
Одлуку о оснивању Јавног предузећа за
обављање делатности од општег интереса за
општину Кладово „Тврђава Фетислам“
Кладово
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
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унапређење и заштиту Тврђаве Фетислам, као
културног добра од изузетног значаја, и врши све
организационе послове у циљу обезбеђивања
доступности културног добра јавности.
Претежна делатност коју предузеће обавља је:
81.30 - Услуге уређења и одржавања околине.
Предузеће обавља комуналну делатност из
става 1. овог члана као делатност од општег
интереса, у смислу одредаба Закона о јавним
предузећима, те произилази да је носилац
искључивог права за обављање те делатности на
простору који обухвата Трвђава Фетислам, на
кп.бр.3922 КО Кладово.

Члан 1.
Oснива се Јавно предузеће за обављање
делатности од општег интереса за општину
Кладово "Тврђава Фетислам", Кладово.
II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 2.
Оснивач Јавног предузећа за обављање
делатности од општег интереса за општину
Кладово "Тврђава Фетислам", Кладово је
Општина Кладово.
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 3.
Предузеће послује под пословним именом
Јавно предузеће за обављање делатности од
општег интереса за општину Кладово "Тврђава
Фетислам", Кладово (у даљем тексту:
предузеће).
Скраћено пословно име предузећа је: ЈП
"Тврђава Фетислам".
Седиште предузећа је у Кладову, ул.
Ђердапски пут бб.
IV ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 4.
Предузеће обавља комуналну делатност
обезбеђивања услова за уређивање, употребу,
Година XX - Број 13

У сврху обављања делатности из става 1. овог
члана, предузеће:
1) врши све техничке, правне, финансијске,
административне и друге стручне послове за
финансирање и ре а лизацију програма
уређивања, употребе, унапређења и заштите
Тврђаве Фетислам, који обухвата земљиште и
објекте које му је оснивач поверио на
управљање;
2) врши стручне послове на усклађивању
програма уређивања и управљања
непокретностима
Tврђаве Фетислам са
развојним програмима комуналне и линијске
инфраструктуре, у складу са одлукама
Скупштине општине Кладово;
3) врши стручне послове на уређивању
Тврђаве Фетислам, одно сно обезбеђује
уређивање Тврђаве Фетислам, врши послове на
припремању и комуналном опремању Тврђаве
Фетислам и то:
- обезбеђује планску документацију (акте која
се односе на планирање, уређење и коришћење
простора) и даје предлоге за њихово спровођење;
- организује израду техничке документације и
техничке контроле, изградњу и технички преглед
и одржавање објеката јавне инфраструктуре,
јавних објеката и објеката културе Тврђаве
Фетислам поверених јавном предузећу на
од р ж а ва њ е и у п р а в љ а њ е ( п е ш ач ке
саобраћајнице са припадајућом
инфраструктуром, мостови, пасажи, подземни
п р ол а з и , о б ј е кт и кул ту р е , о б ј е кт и
08.07.2022. год.
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фортификације и др.).
4) организује рестаураторске, конзерваторске и радове на ревитализацији културних добара,
радове на доградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији и друге радове на објектима
повереним предузећу на којима је оснивач инвеститор на основу обавезујућих докумената
оснивача (меморандуми, споразуми, уговори о донацији и др.);
5) стара се о заштити, рационалном и наменском коришћењу земљишта и објеката Тврђаве
Фетислам, намењеног за изградњу и привођење планираној намени;
6) обезбеђује и израђује планске, имовинске, економске и др. студије и анализе ради
привођења земљишта и објеката Тврђаве Фетислам намени;
7) обезбеђује и израђује потребне иницијативе и елаборате за закуп земљишта и објеката из
јавне својине и врши стручне и административне послове у поступку закупа;
8) стара се о реализацији потраживања по основу закупнине за закуп објеката и др;
Члан 5.
Поред делатности из члана 4. ове одлуке, предузеће може обављати и делатности:
93.29 - остале забавне и рекреативне делатности,
93.21 - делатност забавних и темат ских паркова,
93.11 - делатност спортских објеката,
91.03

- заштита и одржавање непокретних културних добара, културно историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика,

91.02 - делатност музеја, галерија и збирки,
90.02 - друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности,
90.01 - извођачка уметност,
85.52 - уметничко образовање,
84.13

- уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области
економије

82.99 - остале услужне активности подршке пословању,
82.30 - организовање састанака и сајмова,
81.10 - услуге одржавања објеката,
77.21 - изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт,
74.20 - фотографске услуге,
68.20

- изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање
њима,

63.99 - информационе услужне делатности на другом месту непоменуте,
63.12 - веб портали,
63.11 - обрада података, хостинг и сл,
62.03 - управљање рачунарском опремом,

Година XX - Број 13
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56.10 - делатност ресторана и покретних угоститељских објеката
56.30 - услуге припремања и послуживања пића
59.14 - делатност приказивања кинематографских дела
55.30 - делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице
47.99 - остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца,
47.91 - трговина на мало посредством поште или преко интернета,
47.78

- остала трговина на мало новим производима у специјализованим
продавницама

Поред делатности и послова наведених из овог члана, предузеће може обављати и друге
делатности утврђене Статутом предузећа, уз сагласност оснивача.
V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И
ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Члан 6.

Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује:
- трајно и несметано обављање делатности од општег интереса за општину Кладово под условима
и на начин уређен законом и прописима донетим на основу закона;
- предузимање мера одржавања и развоја објеката и опреме, који служе за обављање делатности од
општег интереса за општину Кладово;
- развој и унапређење квалитета и врсти услуга, као и унапређење организације и ефикасности
рада.
Предузеће је дужно да обавља делатност у складу са законом, овом одлуком и Статутом предузећа.
Члан 7.
Оснивач је дужан да:
- обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге услове за несметано вршење делатности;
- остварује надзор и контролу обављања делатности;
- предузима мере за унапређење делатности.
Члан 8.
Оснивач има право да, у случају поремећаја у пословању предузећа, у складу са законом,
предузима мере којима ће обезбедити услове за несметан рад, пословање и управљање предузећем, и
то:
- извршити промену унутрашње организације у предузећу;
- разрешити постојеће органе које именује и именовати привремене органе предузећа;
- ограничити права располагања појединим средствима у јавној својини;
- предузети друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од
општег интереса, другим законом и овом одлуком.
VI РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА И СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 9.
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са законом, другим прописом који уређује
Година XX - Број 13
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расподелу добити и покриће губитака, Статутом,
програмом по словања и годишњим
финансијским извештајем предузећа.
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни
одбор предузећа, уз сагласност оснивача.
Предузеће је дужно да део остварене добити
уплати у буџет оснивача, по завршном рачуну за
претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из става 3. овог
члана утврђује се законом, односно одлуком о
буџету за наредну годину.
Члан 10.
Одлуку о начину покрића губитака доноси
Надзорни одбор предузећа, у складу са законом,
другим прописом који уређује расподелу добити
и покриће губитака, Статутом, програмом
по словања и годишњим финансијским
извештајем предузећа, уз сагласност оснивача.

условима и на начин предвиђеним законом и
програмом пословања предузећа.
У смислу одредаба ове одлуке задужење се
сматра располагањем имовином предузећа.
Одлуку о задужењу предузећа код пословних
банака, фондова или других финансијских
организација доноси Надзорни одбор.
На одлуку из става 3. овог члана, када се ради о
задужењу веће вредности, сагласност даје
Скупштина општине Кладово.
Задужење веће вредности из става 4. овог
члана представља 30% или више
књиговодствене вредности имовине предузећа
исказане у последњем годишњем билансу стања.
VIII ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 14.
Основни капитал предузећа износи 10.000,00
динара (словима: десет хиљада динара).

Члан 11.
Члан 15.
Средства за обављање делатности предузећа
обезбеђују се: из прихода од делатности за које је
регистровано, из буџета оснивача као и из других
извора у складу са законом.
Делатност предузећа финансира се на основу
годишњег, односно трогодишњег програма
пословања који доноси Надзорни одбор
предузећа.
Програм пословања из става 2. овог члана
доставља се оснивачу ради давања сагласности у
складу са законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа.
Програм пословања се сматра донетим када
на њега сагласност да надлежни орган оснивача.
Члан 12.
Предузеће самостално иступа у правном
промету у своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у
пословању предузећа, предузеће одговара
целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа,
осим у случајевима предвиђеним законом.
VII УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 13.
Предузеће се може задужити само под
Година XX - Број 13

Удео оснивача у основном капиталу
предузећа из члана 14. став 1. износи 100%.
IX ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 16.
Органи предузећа су:
- Надзорни одбор;
- директор.
Члан 17.
Надзорни одбор има три члана од којих је
један председник, који се именују на период од
четири године.
Председника и чланове надзорног одбора
именује и разрешава Скупштина општине
Кладово.
Надзорни одбор чине председник и један
представник оснивача и један представник
запослених у предузећу, а који се предлаже на
начин утврђен Статутом предузећа.
На услове за именовање и престанак мандата
председника и чланова надзорног одбора
примењују се одредбе закона којим се уређује
положај јавних предузећа.
Председник и чланови надзорног одбора
имају право на одговарајућу накнаду за рад у
надзорном одбору. Висину накнаде, односно
08.07.2022. год.
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критеријуме и мерила за њено утврђивање
одређује Општинско веће општине Кладово.
Члан 18.
Надзорни одбор обавља следеће послове:
1) доноси дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја и одговоран је за
њихово спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи
програм пословања, усклађен са дугорочним и
средњорочним планом пословне стратегије и
развоја из тачке 1. овог члана;
3) доноси посебан програм коришћења
средстава из буџета општине Кладово
(субвенције, гаранције или др. средстава);
4) усваја извештај о степену реализације
годишњег, односно трогодишњег програма
пословања;
5) усваја тромесечни извештај о степену
усклађености планираних и реализованих
активности;
6) усваја финансијске извештаје;
7) надзире рад директора;
8) доноси Статут;
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала,
јемстава, залога и других средстава обезбеђења
који нису из оквира делатности од општег
интереса;
10) доноси тарифу (одлуку о ценама, тарифни
систем и др.);
11 ) д о н о с и од л у к у о р а с п о л а г а њ у
(прибављању и отуђењу) средствима у јавној
својини која су пренета у својину јавног
предузећа, велике вредности, која је у
непосредној функцији обављања поверене
делатности, у складу са законом и овом одлуком;
12) доноси одлуку о задуживању предузећа;
13) одлучује о улагању капитала у већ
основана друштва капитала;
14) одлучује о статусним променама;
15) одлучује о оснивању друштва капитала у
складу са законом;
16) доноси одлуку о расподели добити,
односно начину покрића губитака;
17) доноси акт о процени вредности капитала,
као и програм и одлуку о својинској
трансформацији;
18) доноси акт о оснивању огранка;
19) закључује уговоре о раду са директором у
складу са законом којим се уређују радни
односи;
20) доноси акт о исплати стимулације
директора и извршног директора;
Година XX - Број 13

21) доноси општа акта предузећа за које
законом или Статутом предузећа није утврђена
надлежност другог органа;
22) доноси пословник о свом раду;
23) утврђује мере заштите и унапређења
животне средине;
24) врши друге послове утврђене законом и
Статутом.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у јавном предузећу.
Члан 19.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса
у предузећу, надлежни органи оснивача дају
сагласност на следеће одлуке из члана 18:
- на одлуке из члана 18. тач. 1, 2, 6, 8, 11, 16, 17
и 18. сагласност даје Скупштина општине
Кладово;
- на одлуку из члана 18. тачка 12. када се ради о
задуживању веће вредности, сагласност даје
Скупштина општине Кладово;
- на одлуке из члана 18. тач. 3, 9,10 и 20
сагласност даје Општинско веће општине
Кладово;
- Одлуке из члана 18. тач. 13, 14. и 15.
Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност
Скупштине општине Кладово.
Извештај из члана 18. тачка 5. доставља се
Општинском већу општине Кладово у року од 30
дана од дана истека тромесечја.
Извештај из члана 18. тачка 4. доставља се
Скупштини општине Кладово ради
информисања.
Члан 20.
Директора предузећа именује и разрешава
Скупштина општине Кладово на период од
четири године, уз могућност поновног
именовања, на основу спроведеног јавног
конкурса.
Поступак за именовање директора предузећа
врши се у складу са законом и Статутом општине
Кладово.
Услови за именовање директора предузећа
прописани су законом, а Статутом могу бити
одређени и други услови које лице мора да
испуни да би било именовано за директора
јавног предузећа.
Директор предузећа је функционер који
обавља јавну функцију.
Директор не може имати заменика.
08.07.2022. год.
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Члан 21.

С ку п ш т и н а о п ш т и н е К л а д о во м оже
именовати вршиоца дужности директора до
именовања директора предузећа по спроведеном
јавном конкурсу.
Период обављања функције вршиоца
дужности директора не може бити дуже од једне
године.
Исто лице не може бити два пута именовано за
вршиоца дужности директора.
Вршилац дужно сти директора мора
испуњавати услове за именовање директора
предузећа прописане законом и Статутом.
Вршилац дужности директора има сва права,
обавезе и овлашћења која има директор
предузећа.

17) одлучује о појединачним правима,
обавезама и одговорностима запослених у
складу са законом, колективним уговором и
Статутом предузећа;
18) врши друге послове одређене законом,
оснивачким актом и Статутом предузећа.
На одлуку из става 1. тачка 11. овог члана о
избору представника предузећа у скупштини
друштва капитала чији је једини власник
предузеће, сагласност даје Скупштина општине
Кладово.
Директор може, посебном одлуком у оквиру
својих овлашћења, овластити друго лице да
предузима радње из његове надлежности,
нарочито да може заступати предузеће пред свим
надлежним органима, у складу са законом.
Члан 23.

Члан 22.
Директор предузећа:
1) представља и заступа предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада предузећа, за
реализацију одлука и других аката Скупштине
општине и Општинског већа општине Кладово;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја и одговоран је за
њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи
програм пословања и одговоран је за његово
спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) предлаже доношење посебног програма
коришћења средстава из буџета општине
Кладово (субвенције, гаранције или др.
средства);
9) извршава одлуке надзорног одбора;
10) бира извршне директоре;
11) бира представнике предузећа у скупштини
друштва капитала чији је једини власник
предузеће;
12) закључује уговоре о раду са извршним
директорима, у складу са законом којим се
уређују радни односи;
13) доноси акт о систематизацији,
14) доноси опште акте за чије доношење је
овлашћен Статутом;
15) предлаже надзорном одбору доношење
акта о исплати стимулације извршним
директорима;
16) предлаже надзорном одбору доношење
одлука и других аката из делокруга директора;
Година XX - Број 13

За извршног директора предузећа бира се
лице које испуњава услове прописане законом
којим се уређује правни положај јавних
предузећа.
Предузеће не може имати више од седам
извршних директора, а број извршних директора
утврђује се Статутом.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном
односу у предузећу.
Извршни директор за свој рад одговара
директору и обавља послове у оквиру
овлашћења које му је одредио директор, у складу
са овом одлуком и Статутом.
Члан 24.
Предузеће има Статут, којим се уређује
организација предузећа, ближе дефинишу
послови и начин одлучивања органа предузећа и
друга питања од значаја за пословање предузећа
у складу са законом и другим прописима.
Статут доноси Надзорни одбор и упућује га
оснивачу на сагласност.
Измене и допуне Статута врше се на начин и
по поступку предвиђеном за доношење Статута.
X ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 25.
Предузеће је дужно да у обављању своје
делатности обезбеђује потребне услове за
заштиту и унапређење животне средине и да
спречава узроке и отклања последице које
08.07.2022. год.
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угрожавају животну средину, у складу са
законом и другим прописима који регулишу ову
област.
Начин обезбеђења услова из става 1. овог
члана утврђује предузеће у зависности од
утицаја делатности коју обавља на животну
средину.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине
Кладово“
Број: 023-11/2022-I
У Кладову, 08.07.2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
Секретар
Бранислав Јордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Арежина Радован

На основу члана 52. став 2. Закона о јавним
предузећима („Сл.лист општине Кладово“, бр.
15/2016, 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон, 47/2018, и 11/2021-др.закон) и члана
40.став 1. тачка 12. Статута општине Кладово
(„Сл.лист општине Кладово“, бр. 7/ 2019,),
Скупштина општине Кладово на седници
одржаној 08.07. 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ТВРЂАВА ФЕТИСЛАМ“
КЛАДОВО

II
Решење ступа на снагу даном доношења и
коначно је.
III
Решење објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном листу Општине
Кладово“ и на интернет страници општине
Кладово.
Образложење
Чланом 52.ставом 1. и 2. Закона о јавним
предузећима („Сл.лист општине Кладово“, бр.
15/2016, 88/2019), прописано је да се вршилац
дужности директора може именовати до
именовања директора Јавног предузећа по
спроведеном јавном конкурсу, а да период
обављања функције В.Д .директора не може бити
дужи од једне године.
Одредбе члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014-др.закон) и одредбе члана.
40.став 1. тачка 12. Статута општине Кладово
(„Сл.лист општине Кладово“, бр. 7/ 2019),
којима је прописано је да Скупштина општине
Кладово именује и разрешава директоре јавних
предузећа чији је оснивач Скупштина општине
Кладово.
На основу наведеног донето је решење као у
диспозитиву.
Број: 023-12/2022-I
У Кладову, 08.07.2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
Секретар
Бранислав Јордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Арежина Радован

I
Невенка Болдорац, проф. хемије из Кладова,
именује се за вршиоца дужности директора ЈП
„Тврђава Фетислам“ Кладово, до избора
директора у складу са Законом о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, 15/2016,
88/2019).
Вршилац дужности има сва права, обавезе и
овлашћења директора.
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На основу члана 57. и члана 94. став 1. и 6.
Закона о превозу путника у друмском саобраћају
(„Службени гласник РС“, број 68/15, 41/18, 44/18
– др. закон и 83/18, 31/2019 и 9/2020) и члана 40.
Статута општине Kладово („Службени лист
општине Кладово“, број 7/19), Скупштина
општине Кладово на седници одржаној дана
08.07.2022. године, доноси

08.07.2022. год.
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ
И УСЛУГАМА ЛИМО СЕРВИСА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО
Члан 1.
Мења се члан 9.став 1. тачка 19) Одлуке о
такси превозу и услугама лимо сервиса на
територији општине Кладово („Сл.лист општине
Кладово“, бр.9/2019), тако што се иза речи
„ЕУРО 3“ бришу речи „после 01.03.2013.
године.“

број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др.
закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 40.
Статута општине Кладово („Службени лист
општине Кладово“, бр. 7/2019), Скупштина
општине Кладово на седници одржаној дана
08.јула 2022. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
УПРАВЉАЊУ ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.

Члан 2.
Остали чланови Одлуке из става 1. ове Одлуке
остају непромењени.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине
Кладово“, а објавиће се и на интернет
презентацији општине Кладово.
- Одлуку доставити: Одељењу за
привреду, друштвене делатности и
локални економски развој, Одељењу за
инспекцијске послове и архиви.
Број: 344-26/2022-I
У Кладову, 08.07.2022. године

У Одлуци о управљању јавним
паркиралиштима („Службени лист општине
Кладово“, бр.1/2021) мења се члан 7.став 2.тако
да сада гласи:
„ Одрeђуjу се зoнe из стaвa 1. oвoг члaнa у
следећим улицама у Кладову, и тo:
- прва зона обухвата: Ул. 22.
септембар (од кружног тока до
раскрснице ул.22.септембар и
Обилићеве“),
ул. Рибарска
(паркинг простор) и ул. Краља
Александра (паркинг код музеја) у
ко ј о ј с е в р е м е п а р к и р а њ а
ограничава на 120 минута;
-

друга зона обухвата:,
Ул.22.септембра (од зграде суда до
ПУ „Невен“), Ул. Стефаније
Михајловић (у близини ОШ „Вук
Караџић“), ул.Дунавска (преко
пута Хотела „Ђердап“), Ул.
Обилићева (до раскрснице улице
22.септембар), ул. Дунавска
(паркинг простор око Дома
Културе) и паркинг простор код
Пристаништа, у којој време
паркирања није ограничено;

-

т р е ћ а зо н а о бу х в ат а : Ул .
Дунавска (паркинг простор код
Плаже у којој време паркирања
није ограничено.“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
Секретар
Бранислав Јордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Арежина Радован

На основу члана 278. став 2. тачка 12. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011,
32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015- др. закон,
9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.
закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020- др. закон),
члана 2. став 3. тачка 7, члана 4. и члана 13.
Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС“, бр. 88/2011, бр. 104/2016 и 95/2018),
члана 2. и члана 11а-ж. Уредбе о начину и
условима за отпочињање обављања комуналних
делатности („Службени гласник РС“, бр.
13/2018, 66/2018 и 51/2019), члана 20. став 1.
тачка 5. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“
Година XX - Број 13

Члан 2.
Након Члана 7. додаје се нови члан 7а. који
гласи:
„Члан 7а.
Јавна паркиралишта на којима се не врши
08.07.2022. год.

Службени лист општине Кладово

13

наплата паркирања су:
1) Паркинг простор иза тржног центра
„Колинг“ и
2) Паркинг простор иза управне зграде
ХЕ„Ђердап“ “
Члан 3.
Остали чланови Одлуке који нису обухваћени
овим изменама и допунама остају непромењени.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Кладово“
- Одлуку доставити: Одељењу за
урбанизам, грађевинарство и
планирање,
ЈП „Комуналац“
Кладово и архиви.
Број: 352-76/2022-I
У Кладову, 08.07.2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
Секретар
Бранислав Јордачевић

Година XX - Број 13

ПРЕДСЕДНИК
Арежина Радован

08.07.2022. год.

14

Службени лист општине Кладово
Локални антикорупцијски план (ЛАП) у општини Кладово за период 2022-2027. године

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАП)
У ОПШТИНИ КЛАДОВО
ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ

Јуни 2022. године

Година XX - Број 13

08.07.2022. год.

15

Службени лист општине Кладово
Локални антикорупцијски план (ЛАП) у општини Кладово за период 2022-2027. године
САДРЖАЈ

1. УВОД .......................................................................................................................................................................................
2. НАЧЕЛА И ВРЕДНОСТИ НА КОЈИМА ТРЕБА ДА СЕ ЗАСНИВА ЛАП, ПРОЦЕС ЊЕГОВОГ УСВАЈАЊА,
ПРИМЕНЕ И ПРАЋЕЊА ................................................................................................................4
3. МОДЕЛ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА (ЛАП-А) .......................................................................... 8
ОБЛАСТ 1: УСВАЈАЊЕ ПРОПИСА У ОРГАНИМА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (ЈЛС) ................. 8
ОБЛАСТ 2: УПРАВЉАЊЕ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ .................................................... 14
ОБЛАСТ 3. РАЗОТКРИВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ КРОЗ ЗАШТИТУ УЗБУЊИВАЧА И КРОЗ УПРАВЉАЊЕ
ПРИЈАВАМА И ПРЕДСТАВКАМА КОРИСНИКА УСЛУГА НА РАД СЛУЖБЕНИКА И ОРГАНА ЈЛС .......... 21
ОБЛАСТ 4: ОДНОС ИЗМЕЂУ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНИХ СЛУЖБИ, ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ ЈЛС КОЈЕ ЈЛС ОСНИВА И ДЕЛОМ ИЛИ У
ПОТПУНОСТИ ФИНАНСИРА И КОНТРОЛИШЕ ..................................................................................................... 25
ОБЛАСТ 5: УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ ЈЛС ............................................................................................. 36
ОБЛАСТ 6: УПРАВЉАЊЕ ДОНАЦИЈАМА КОЈЕ ПРИМА ЈЛС .............................................................................. 38
ОБЛАСТ 7 : РЕГУЛАЦИЈА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУРА УНАПРЕЂЕЊА И КОНТРОЛЕ
ПРОЦЕДУРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И РЕГУЛИСАЊЕ ОБАВЕЗА КОРИСНИКА ОПШТИНЕ
КЛАДОВО ............................................................................................................................................................................ 43
ОБЛАСТ 8: РАЗВОЈ ПРОГРАМА ПОМОЋИ И СОЛИДАРНОСТИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ОСЕТЉИВИХ ГРУПА ....................................................................... 44
ОБЛАСТ 9: ДОДЕЛА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЈЛС ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНИХ ИНТЕРЕСА ЛОКАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ........................................................................................................................................................................ 44
ОБЛАСТ 10 : ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ..................................................................................................................... 50
ОБЛАСТ 11: ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА .................................................. 53
ОБЛАСТ 12: ФОРМИРАЊЕ РАДНИХ ТЕЛА НА НИВОУ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ................. 53
ОБЛАСТ 13: ЈАВНЕ НАБАВКЕ ........................................................................................................................................ 54
ОБЛАСТ 14: ЈАЧАЊЕ МЕХАНИЗАМА ГРАЂАНСКОГ НАДЗОРА И КОНТРОЛЕ У ПРОЦЕСУ ПЛАНИРАЊА
И РЕАЛИЗАЦИЈЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ...................................................................................................................... 54

Година XX - Број 13

08.07.2022. год.

16

Службени лист општине Кладово
Локални антикорупцијски план (ЛАП) у општини Кладово за период 2022-2027. године
ОБЛАСТ 15: ЈАЧАЊЕ ИНТЕРНИХ МЕХАНИЗАМА ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ .................................. 58
ОБЛАСТ 16: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПРАВНИХ, ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ, ОРГАНИЗАЦИОНИХ И
ТЕХНИЧКИХ ПРЕТПОСТАВКИ ЗА КООРДИНАЦИЈУ СПРОВОЂЕЊА И ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛАП-А . 59
ПРИЛОЗИ .................................................................................................................................................................................
ПРИЛОГ БРОЈ 1. ПОПИС ПРАВНИХ И ДРУГИХ АКАТА КОРИШЋЕНИХ У ТОКУ АНАЛИЗЕ РИЗИКА ОД
КОРУПЦИЈЕ И ИЗРАДЕ МОДЕЛА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ........................................... 70

Година XX - Број 13

08.07.2022. год.

17

Службени лист општине Кладово
Локални антикорупцијски план (ЛАП) у општини Кладово за период 2022-2027. године

1. Увод

Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23, усвојен на
седници Владе Србије 27. априла 2016. године, предвиђа јачање превентивних антикорупцијских
механизама на нивоу локалне самоуправе, која је у препоруци из Извештаја о скринингу идентификована
као једна од области посебно осетљивих на корупцију. Овим документом је предвиђено да градови и
општине усвоје и примене локалне акционе планове за борбу против корупције, односно локалне
антикорупцијске планове (у даљем тексту ЛАП). Ови планови представљају документе у којима се
идентификују надлежности, области, процеси и процедуре ризични за настанак различитих облика
корупције и којима се предлажу начини за управљање овим ризицима, односно начини за њихово
отклањање. Применом локалних акционих планова и успостављањем адекватних механизама за праћење
њиховог спровођења, јединице локалне самоуправе (ЈЛС) јачају своју отпорност на настанак корупције, на
неправилности и злоупотребе јавних ресурса, односно јачају своје капацитете за заштиту, заступање и
остваривање јавног интереса локалне заједнице.

Усвајање и примена локалних антикорупцијских планова у складу је и са једним од циљева
Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године,
усвојене 1. јула 2013. године, која такође препознаје проблем непостојања системске антикорупцијске
политике на нивоу јединица локалне самоуправе, односно политике која би се односила на све ЈЛС, али која
би уважавала специфичности и потребе сваке од њих. Из описа овог проблема проистиче и потреба за
адекватним локалним антикорупцијским механизмима, који, како је наведено у Стратегији, треба да
обезбеде транспарентан рад органа територијалне аутономије, локалне самоуправе и њима
подређених јавних предузећа, као и транспарентно креирање и трошење буџета и адекватан одговор
цивилног друштва и медија на корупцијске изазове.

2. Начела и вредности на којима треба да се заснива ЛАП, процес његовог усвајања, примене и праћења

ЛАП је превентивни антикорупцијски механизам и механизам за увођење начела доброг
управљања и добре управе у рад органа и служби ЈЛС и других органа јавне власти који на локалном нивоу
задовољавају потребе и интересе локалног становништва и локалне заједнице.

ЛАП полази од одређеног разумевања коруптивних ризика, односно циљеви који су у њему дефинисани
треба да представљају пожељно будуће стање у ком су ти ризици отклоњени или макар сведени на
минимум. Због тога ћемо их овде укратко побројати и описати, јер ће то олакшати разумевање циљева ЛАПа, који су често дефинисани као антипод овим ризицима. Реч је о следећим појавама које су заједничке
целом јавном сектору, односно које се могу идентификовати и на локалном нивоу власти, а које када се
утврде, представљају неке од основних начела за превенцију корупције. Реч је о следећим појавама:
·
постојање превеликих и/или непотребних дискреционих овлашћења у којима орган, служба,
тело или службеник ЈЛС доноси одређену одлуку, односно одсуство јасних, прецизних и унапред
утврђених услова, критеријума и мерила за доношење одлуке. Дискрециона овлашћења у
доношењу појединачне одлуке нужно морају да постоје, али је питање каквог су она карактера и да ли
су и на који начин ограничена. Другим речима, уколико та овлашћења нису ограничена и унапред
позната свим учесницима једног процеса доношења одлуке, она врло лако могу довести до корупције.
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одсуство јавности рада, односно одсуство транспарентности у раду; корупција настаје
углавном тамо где не постоји могућности да се она открије, да се о њој сазна и да се због тога доживи
осуда било које врсте (друштвена, морална, политичка или правна). Као што је одсуство јавности рада
потенцијални узрок или околност која погодује настанку корупције, тако се и повећање јавности рада
увек и изнова јавља као неопходна мера за превенцију корупције.
·
одсуство одговорности („полагања рачуна“) за рад, које у себи може садржати, на пример,
следеће елементе: одсуство образлагања донете одлуке, одсуство могућности преиспитивања донете
одлуке, одсуство извештавања о раду и одговарања за свој рад и слично („одговорност“ у ширем
смислу речи, енгл. accountability), као и одсуство моралне, политичке, дисциплинске, прекршајне или
кривичне одговорности („одговорности“ у ужем смислу речи, енгл. responsibility).
·
одсуство (адекватног) надзора и контроле, било да она долази изнутра или споља (од других
органа и инстанци или од јавности). Начелно посматрано, не би требало да постоји ниједна ситуација у
којој поступање било ког органа јавне власти не подлеже нечијем надзору. Чак се и највиши органи
јавне власти налазе у систему „провера и равнотеже“ (енгл. checks and balances) који проистиче из
демократског начела поделе власти. Уколико надзорног механизма нема или уколико је он
неефикасан, шансе да ће доћи до корупције расту.
·
постојања сувишних процедура и/или непотребних интеракција и контаката између органа,
служби, тела и службеника, које често не испуњавају циљ због којих постоје, већ временом
постају саме себи сврха и које служе са остварење различитих коруптивних утицаја. Смањење
или скраћивање процедура до сада је у Републици Србији са мање или више успеха било предмет
различитих регулаторних реформи. Међутим, оно на шта се на овом месту мора скренути пажња је и то
да су неке друге антикорупцијске мере у различитом степену колизије са захтевом да се смање или
скрате процедуре, јер само увођење контролних механизама често подразумева повећање обима
регулације и увођење додатних корака у процедурама (на пример, поменуто успостављање
критерујума може значити нови корак у процедури).

Вредности на којима треба да се заснива сам ЛАП, као и процес његовог усвајања, примене и
праћења су углавном исте оне вредности на којима почива сваки концепт доброг управљања, али уз
поштовање и неких додатних вредности које се односе на локални ниво власти. Реч је о следећим
вредностима и њиховим значењима:
1.
Одговорност; одговоран процес усвајања ЛАП-а би требало да подразумева најмање два
елемента:
1) први се односи на то да целокупан систем локалне самоуправе, то јест органи ЈЛС, јавне службе, јавна
предузећа, друге организације у систему локалне самоуправе, као и и цивилно друштво и грађани
треба да буду свесни своје улоге, односно своје одговорности у остварењу сврхе и постизању циљева
овог документа;
2) друго начело се односи на то да одговорна израда и усвајање ЛАП-а значи да је важно овај документ
сагледати као „унутрашњу“ потребу ЈЛС, а не као наметнуту бирократско-административну обавезу коју
је потребно само формално испунити. Одговорност као начело нема смисла ако се не схвати као
активност на унапређењу антикорупцијске борбе, већ као наметнута обавеза у којој се не препознаје
·
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2.

3.

4.

5.

6.

никаква вредност.
Транспарентост; с обзиром на то да се јавност рада промовише као једна од основних брана за
настанак корупције, целокупан процес усвајања, примене мера и праћења ЛАП-а потребно је учинити
што је могуће отворенијим и доступним јавности. Јавност треба да има могућност и право да зна на који
начин је усвојен овај важан документ, какав је статус мера и активности који се у њему налазе и какви су
ефекти онога што је на основу њега спроведено.
Партиципација, односно учешће грађана и локалне заједнице; иако је носилац ЛАП-а локална
самоуправа и највећи број мера треба да спроведу њени органи и службе, позитивне ефекте и
резултате овог документа треба да осети читава заједница. Због тога је неопходно у процес његове
израде, а нарочито у процес праћења примене, укључити све важне локалне актере, као што су
невладине организације, професионална, струковна и друга удружења, медији, синдикати, приватни
сектор, неформалне групе и грађани у целини.
Ефикасност и ефективност: процес усвајања, примене и праћења ЛАП-а потребно је спровести
поштујући начело о томе да се расположивим ресурсима и капацитетима и у времену које је на
располагању добију максимални могући ефекти и учинци, што је кратак опис начела ефективности. Са
друге стране, одсуство ресурса и капацитета не може ни само по себи бити алиби за непредузимање
активности, јер је време које је на располагању за решавање неких проблема често и сувише кратко, па
је у целом овом процесу важно бити и ефикасан. А корупција и све њене штетне последице су појава на
које треба реаговати ефикасно, брзо и одлучно.
Проактивност: свако ко се озбиљније бави локалном самоуправом зна да овај ниво власти
функционише у систему и оквиру који је веома често и у многим областима дат и задат од стране
централних или неких других нивоа власти (на пример, покрајинских). Тако, локална самоуправа не
усваја кровне, системске или процесне законе, већ то чине централни органи власти. С тим у вези, нико
ни не очекује да ЈЛС мењају оно што не могу, ма колико то и оне саме и грађани некада желели.
Међутим, многи закони и други прописи, иако се не доносе на локалном нивоу, на том нивоу се
примењују, односно на том нивоу регулишу реалан живот. Управо се у томе налази „простор слободе“
да ЈЛС препознају своје могућности за унапређење примене постојећих норми у складу са својим
потребама и специфичностима. Кровним законима се веома често предвиђа да ЈЛС својим актима
треба детаљније да разраде њихову примену, па оне управо при усвајању те врсте аката могу да у њих
уграде антикорупцијске одредбе.
Аутентичност и поштовање специфичности сваке ЈЛС, односно сваке локалне заједнице; на крају,
али не и најмање важно, сваки појединачни ЛАП мора да одражава карактер, специфичности, потребе
и одлике и саме локалне самоуправе и локалне заједнице.
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Година XX - Број 13
Циљана (пројектована)
вредност индикатора

У тренутку израде
3 усвојене јавне политике
ЛАП-а,
транспарентност
процеса усвајања
прописа је
дефинисана
Статутом и Одлуком
о јавним
расправама. У
Статуту се наводи да
је рад органа
општине јаван,
односно да су
седнице Скупштине
општине јавне

Базна вредност
индикатора

Резултати истраживања Индекс транспарентности локалне самоуправе - ЛТИ, које је у оквиру истоименог пројекта спровела Транспарентност Србија, указују на значајан
простор и потребу за унапређење транспарентности рада ЈЛС, нарочито у следећим областима: управљање буџетом, усвајање и објављивање прописа локалне Скупштине,
избор директора јавних предузећа и јавних установа и ажурност информатора о раду. Све ове области могу и треба да буду унапређене кроз ЛАП, а више о резултатима овог
истраживања, као и о елементима рада и начинима чињења тих елемената доступнијим јавности видети у публикацији доступној на
http://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Indeks_transparentnosti_lokalne_samouprave_LTI_nalazi.pdf

1

Усвојене/измењене јавне политике на нивоу општине Кладово које омогућавају
пуну транспарентност процеса усвајања локалних прописа

Индикатори циља

Циљ 1.1. Повећана транспарентност у процесу усвајања прописа1

НАПОМЕНЕ:
Мере 1.1.2. и 1.1.3 су изостављене из ЛАП-а јер су уређене Oдлукoм o jaвним рaспрaвaмa (“Сл.лист oпштинe Клaдoвo”, бр. 1/2020)
Мера 1.1.4 се већ реализује те су правни акти доступни на веб страници Општине.

Опис области: Прoписи у oпштини Клaдoвo усвajajу сe нa oснoву Стaтутa oпштинe Клaдoвo (“Сл.лист oпштинe Клaдoвo”, бр.7/2019). Члaнoм 70. Стaтутa
пштинe Клaдoвo прoписaнa je нaдлeжнoст Oпштинскoг вeћa, дoк je члaнoм 40. Стaтутa прoписaнa нaдлeжнoст Скупштинe oпштинe Клaдoвo.
oслoвникoм Скупштинe oпштинe Клaдoвo (“Сл.лист oпштинe Клaдoвo”, бр.9/2019) прoписaнo je дa сe aкти усвojeни нa сeдницaмa СO Клaдoвo oбjaвљуjу
“Службеном листу oпштинe Клaдoвo”, кao и дa сe “Службени лист oпштинe Клaдoвo” oбjaвљуje нa weб прeзeнтaциjи oпштинe Клaдoвo нa aдрeси:
www.kladovo.org.rs.

Област 1: Усвајање прописа у органима јединице локалне самоуправе (ЈЛС)

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН У ОПШТИНИ КЛАДОВО ЗА ПЕРИОД 2022.-2027. ГОДИНЕ
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1.1.1.

Р. бр. мере

Објављивати
извештаје о
примени/
ефектима прописа

Назив мере

Извештаји о
примени/ефектима
прописа се израђују и
објављују за све оне
области за које је
дефинисана и обавеза
спровођења јавне
расправе, односно за
области чији је јавни
значај такав да
примена прописа
знатно утиче на
квалитет живота
грађана Општине.

Индикатор испуњености
(квалитета) мере

Објавити извештаје о
примени
прописа/ефектима
прописа за акта за које
је дефинисана обавезна
јавна расправа

Активности

Одговорни
субјекат

Објављени
Начелник
извештаји о
Општинске
примени
управе
прописа/ефект
има прописа
за акта за које
је дефинисана
обавезна јавна
расправа

Индикатори
активности

Једном
годишње
, почев
од 2023.

рок

За
спровођење
ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

Потребни
ресурси

Напомене

Службени лист општине Кладово
21

Локални антикорупцијски план (ЛАП) у општини Кладово за период 2022-2027. године

08.07.2022. год.

Година XX - Број 13

1.2.1

Успоставити
обавезу
пријављивања
интереса за
усвајање општих
аката.

Јавни функционери
општине (председник
општине,
одборници/чланови
општинског већа) су
обавезни да приликом
учествовања у
усвајању општих аката
известе
скупштину/општинско/
веће и јавност о томе
да у области на коју се
акт односи он/она или
са њим/њом повезана
лица (у смислу Закона
о Агенцији за борбу
против корупције)
имају приватни
интерес или корист,
осим ако ту корист или
интерес имају као
грађани или део групе
грађана;
Успостављен јавно
доступан регистар ових
пријава;

Индикатор испуњености
(квалитета) мере

Успоставити јавни
регистар

Усвојити Одлуку о
пријављивању и
управљању приватним
интересима јавних
функционера у поступку
доношења општих
аката.

Активности

Председник
Скупштине
општине

Мај 2023.

рок

Успостављен Начелник ОУ Септембар
јавни
2023.
регистар

Усвојена
Одлука
Скупштине
општине

Одговорни
субјекат

За
спровођење
ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

Потребни
ресурси

Напомене

Индикатори
активности

Назив мере

Р. бр. мере

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

У тренутку израде ЛАП-а
Минимум 1 усвојена јавна политика
није усвојена ниједна јавна
политика којојм се
регулише ова област

Базна вредност
индикатора

Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС којима се уводе механизми за спречавање
усвајања „прописа са опредељеним циљем“, односно „прописа са одредиштем“

Индикатори циља

Циљ 1.2. Отклоњени ризици од корупције кроз увођење механизама којима се спречава усвајање „прописа са опредељеним циљем“, односно
„прописа са одредиштем“

22
Службени лист општине Кладово

Локални антикорупцијски план (ЛАП) у општини Кладово за период 2022-2027. године

08.07.2022. год.

1.2.2

Успоставити
обавезу
управљања
пријављеним
интересима.

За случајеве
непријављивања
интереса, прописане су
санкције финансијске
природе које су
најмање у рангу
санкција за повреде
пословника о раду
скупштине/општинског
већа;
У процесу
успостављања
регистра дефинисани
следећи елементи:
организациона
јединица у оквиру
Општинске управе која
води регистар; начин
вођења регистра;
начин праћења
извршења обавезе
пријављивања
интереса; начин
вођења поступка због
кршења обавезе
пријављивања;
објављивање одлука о
кршењу ових обавеза.

Усвојити Одлуку о
пријављивању и
управљању приватним
интересима јавних
функционера у поступку
доношења општих аката
из тач.1.2.1.

Усвојена
Одлука
Скупштине
општине

Председник
Скупштине
општине

Мај 2023.

За
спровођење
ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

Службени лист општине Кладово
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Успоставити
обавезу израде
образложења
нацрта прописа, са
посебним
акцентом на
образложење
јавног интереса
који ће бити
остварен и/или
заштићен
конкретним
прописом, односно
са образложењем
разлога, потреба и
околности у којима
се усваја пропис.

Усвојена обавезујућа
упутства за израду
образложења нацрта
локалних прописа, са
посебним акцентом на
образложење јавног
интереса који ће бити
остварен и/или
заштићен конкретним
прописом, односно са
образложењем
разлога, потреба и
околности у којима се
усваја пропис (видети
везу са индикатором
мере број 2 у оквиру
циља 1.1 у којој се
такође наводи шта
би све образложење
требало да садржи).
Изменити / допунити
Пословник СО Кладово
тако да садржи
обавезујуће
норме/упутства за
Општинско веће као
предлагача општинских
прописа да приликом
израде предлога израде
образложење које садржи
анализу ризика на
корупцију
Измењен/
допуњен
Пословник
СО Кладово

Председник
Скупштине
општине

30. 4.2023. За
спровођење
ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

Индикатор испуњености
(квалитета) мере

Активности

Одговорни
субјекат

рок

Потребни
ресурси

Индикатори
активности

Назив мере

Р. бр. мере

Напомене

Циљана (пројектована)
вредност индикатора
До момента усвајања ЛАП- 1 јавна политика
а нема усвојене ниједене
јавне политике из ове
области

Базна вредност
индикатора

Усвојене јавне политике на нивоу општине којима се уводе механизми за
спречавање усвајања прописа који садрже ризике од корупције.

Индикатори циља

Циљ 1.3. Отклоњени ризици од корупције кроз увођење механизама за спречавање усвајања прописа који садрже ризике од корупције1

1.2.3
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Успоставити
капацитет за
спречавање
усвајања прописа
са уграђеним
ризицима од
корупције.

Донети измене и допуне
Пословника о раду
Скупштине које се односе
на процену ризика од
корупције у прописима,
тако да анализа ризика
од корупције буде
саставни део
образложења
предлога општег акта.

Обезбеђена обука
лица која ће се бавити Омогућити обуку лица
овом надлежношћу;
успостављена обавеза
да се анализа ризика
од корупције доставља
заједно са нацртом
прописа приликом
усвајања;
успостављена обавеза
извештавања, односно
упознавања јавности
са анализама ризика
од корупције у
прописима.

Именовано лице/лица
надлежна за анализу Именовати лице/лица
ризика од корупције у надлежна за анализу
локалним прописима; ризика од корупције у
локалним прописима

Створене
организационе
претпоставке за
бављење овом
надлежношћу.

Општинско
веће;

Обучена лица Начелник ОУ
поводом
мера
„спречавање
усвајања
прописа са
уграђеним
ризиком за
корупцију“

Скупштина
Именовано општине
лице / лица Кладово

Измењен и
допуњен
Пословник о
раду
Скупштине

Август
2023.

Мај
2023.

Април
2023.

Мај
2023.

За
спровођење
ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

Национална стратегија за борбу против корупције препознаје проблем усвајања прописа који садрже ризике за настанак корупције, односно
иден тификује одсуство анализе ефеката прописа чија примена може узроковати корупцију. Осим тога, циљ Стратегије који се бави овом облашћу предвиђа
и успостављање обавезе свих предлагача прописа да у току њихове израде изврше анализу ризика на корупцију на основу методологије коју израђује
Агенција за борбу против корупције и да резултате анализе опишу у образложењу предлога. Ревидирани акциони план за спровођење Стратегије предвиђа
обавезу Агенције да изради методологију и упутство за њену примену, као и да обезбеди материјале за обуку представника предлагача прописа о примени
Ревидирани акциони план за спровођење Стратегије предвиђа обавезу Агенције да изради методологију и методологије за процену ризика корупције у
прописима. Ова обавеза Агенције предвиђена је и Нацртом Закона о Агенцији за борбу против корупције чије се усвајање очекује у наредном периоду.

1

1.3.1
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Базна вредност
индикатора

Усвојене/измењене јавне политике на нивоу општине које омогућавају пуну
До момента
транспарентност у погледу постојања приватног интереса јавних функционера или усвајања ЛАП-а
приватног интереса са њима повезаних лица1
нема усвојене
ниједенејавне
политике из ове
области

Индикатори циља

1 јавна политика

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Циљ 2.1. Повећана транспарентност у погледу постојања приватног интереса јавних функционера или приватног интереса са њима повезаних лица,
као околности која може водити сукобу интереса.

Успостављен јавно доступан регистар ових пријава; функционера и приватних интереса са њима повезаних лица. Поред функционера, посебну пажњу у
овој области потребно је посветити и службеницима, односно запосленима у органима ЈЛС.

власништво над предузетничком радњом и власништво над приватним предузећима, као и власничке уделе у приватним предузећима; чланство у
другим органима управљања/надзора над приватним предузећима; остале везе и односе са субјектима из приватног сектора који могу имати утицај на
вршење јавне функције.

Јавни функционери ЈЛС (председник општине, одборници/чланови општинског/градског већа ЈЛС) су обавезни да органу/служби ЈЛС приликом ступања
на функцију пријаве своје и за њих повезана лица приватне интересе у следећем смислу речи:

У примени је „Кодекс понашања запослених у Општинској управи Кладово“ и етички кодекс за функционере.

Опис области: На локалном нивоу власти присутан је велики број функционера у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције (“Службени
гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 - одлука УС). Они имају значајан утицај на процес
доношења одлука, односно у могућности су да одлучују о јавном интересу и да доношењем одлука (општих и појединачних) подреде јавни интерес
приватном, што је једна од најопштијих дефиниција сукоба интереса. Услед једне од одлика локалне заједнице, која се може назвати недовољном
конкуренцијом људског капитала (недовољан број људи са потребним управљачким и лидерским капацитетима, нарочито у малим локалним
самоуправама које су услед демографских крет ања у депопулацији), често долази до монополизације моћи и утицаја, односно до ситуације у којој мали
број појединаца држи кључне позиције у различитим секторима функционисања локалне средине (јавном, приватном и цивилном сектору).
Специфичност локалне самоуправе у овом погледу је и у томе што је једна група локалних функционера изабрана на непосредним изборима, услед чега
подлежу нешто другачијем регулисању неспојивости функција и сукоба интереса. На овом нивоу власти се и начин доласка на функцију, односно чињеница
непосредног избора ове групе функционера, често тумачи и као основ посебне врсте легитимитета за коју се сматра да аболира од борнике од обавеза у
заступању и заштити јавног интереса, што не сме бити случај, напротив. Сви ови фактори утичу на то да су појавни облици и различите врсте сукоба интереса
на локалном нивоу присутни и да нужно морају бити предмет регулисања локалног антикорупцијског плана. Осим функционера, посебну пажњу у овој
области потребно је посветити и службеницима, односно запосленима у органима ЈЛС.
Случајеви сукоба интереса на локалном нивоу морају бити препознати и локалним документима, јер је увек питање колико таквих случајева уопште доспе
до Агенције на поступање, уколико их локална средина не препознаје. Локална заједница мора бити први ниво који ће такве моделе понашања
препознавати, спречавати и упућивати на за то предвиђено поступање.

Област 2: Управљање сукобом интереса на локалном нивоу
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Успоставити
обавезу
пријављивања
приватних
интереса јавних
функционера и
приватних
интереса са њима
повезаних лица.

2.1.1

Јавни функционери
општине (председник
општине,
одборници/чланови
општинског већа) су
обавезни да
органу/служби
општине приликом
ступања на функцију
пријаве своје и за њих
повезана лица
приватне интересе у
следећем смислу речи:
власништво над
предузетничком
радњом и власништво
над приватним
предузећима, као и
власничке уделе у
приватним
предузећима; чланство
у другим органима
управљања/надзора
над приватним
предузећима; остале
везе и односе са
субјектима из
приватног сектора који
могу имати утицај на
вршење јавне

Индикатор испуњености
(квалитета) мере

Усвојити Одлуку о
пријављивању и
управљању приватним
интересима јавних
функционера у поступку
доношења општих аката
мера - 1.2.1.

Усвојити Одлуку
Скупштине општине којом
се регулише ова област
(Одлуком из тачке 2.1.1.
обухватити и ову меру)

Активности

Усвојена
Одлука
Скупштине
општине

Индикатори
активности

Председник
Скупштине
општине

Одговорни
субјекат

Мај
2024.

рок

За
спровођење
ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

Потребни
ресурси

Напомене

Мере из ове, као и из још неких области могу се спровести редефинисањем Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе, који је усвојила велика
већина локалних самоуправа у Србији. Овај акт је могуће и потребно осавременити, пре свега уношењем одредаба о одговорности и јачањем механизама за његово
праћење, што је до сада био највећи мањак у његовој примени. Тако, закључно са новембром 2012. године, Кодекс је усвојило 148 локалних самоуправа, што је велика
већина од њиховог укупног броја; тело на длежно за праћење примење, међутим, формирала је само 31 локална самоуправа, а питање је и у колико локалних самоуправа
је оно заиста и поступало и деловало. О овоме видети детаљније на http://www.ombudsmanapv.org/riv/index.php/vesti/ostale-vesti/845-eticki-kodeks-ponasanja?lang=sr-YU

1

Назив мере

Р. бр. мере
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2.1.2

Успоставити
обавезу
управљања
пријављеним
интересима јавних
функционера и
приватних
интереса са њима
повезаних лица.

За случајеве
непријављивања
интереса, прописане
санкције финансијске
природе које су
најмање у рангу
санкција за повреде
пословника о раду
скупштине/општинског
већа;
У процесу
успостављања
регистра дефинисани
следећи елементи:
организациона
јединица у оквиру
Општинске управе које
води регистар; начин
вођења регистра;

вршење јавне
функције.
Успостављен јавно
доступан регистар ових
пријава;

Година XX - Број 13
Усвојити Одлуку о
пријављивању и
управљању приватним
интересима јавних
функционера у поступку
доношења општих аката
мера - 1.2.1.

Одлуком СО из тачке 2.1.1. Усвојена
обухватити и ову област
Одлука
(санкције у случају
Скупштине
непријављивања
општине
приватног интереса и
вођење регистра)

Председник
Скупштине
општине

Мај
2024.

За
спровођење
ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси
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Година XX - Број 13
Циљана (пројектована)
вредност индикатора

До момента усвајања ЛАП-а 1 јавна политика
нема усвојене ниjeдне
јавне политике из ове
области

Базна вредност
индикатора

јавности у све врсте уговора које ЈЛС склапа са функционерима и запосленима (а који нису уговори о раду), односно јачањем транспарентности у овој области и омогућавањем
јавности да прати дешавања и открива сукобе интереса који евентуално постоје.

Појаву који је у овој анализи названа “трговина јавним овлашћењима ” треба разликовати од трговине утицајем, која је Кривичним закоником дефинисана као
кривично дело посредовања у примању и давању мита (члан 366. Кривичног законика). Трговина јавним овлашћењима није и не мора бити само посредовање у
примању и давању мита, већ је знатно шири феномен од тога. Међу собни односи функционера на локалном нивоу често су одређени постојањем различитих врста
механизама којима они заједнички остварују личне интересе или интересе са њима повезаних лица. Користећи различите врсте овлашћења која имају, они имају
могућност да “тргују” тим овлашћењима и на тај начин једни другима обезбеђују различите погодности. Пракса и случајеви који се воде пред Агенцијом за борбу против
корупције указују само на неке релације које настају у међусобним утицајима функционера на нивоу локалне са моуправе. Први пример се односи на “куповину”
политичке подршке у локалним представничким телима. Председник општине/градоначелник има могућност да у име ЈЛС склопи уговоре о радном ангажовању са
одборницима, по основу којих они добијају надокнаду за (реалне или фиктивне) послове који су предмет уговора. Са друге стране, одборници са којима се улази у ову
врсту аранжмана, пружају у локалној скупштини политичку подршку председнику општине/градоначелнику. На овај начин се ствара међусобни утицај и зависност,
на основу класичне злоупотребе овлашћења, који воде у отворени сукоб интереса на обе стране. Други пример се односи на трговину утицајем између одборника и оних
које одборници бирају у органе управљања других органа јавне власти које ЈЛС оснива. На пример, избор директора јавне установе у локалном парламенту завршава се
запошљавањем одборника или чланова породице одборника који је обезбедио потребну већину у тој истој установи. Овакви случајеви се могу спречити макар увидом

1

Омогућен увид јавности у све уговоре које су органи општине, као и све јавне
службе, јавна предузећа, друге организације којима је оснивач општина,закључили
са функционерима (функционерима у смислу Закона о Агенцији за борбу против
корупције) и са запосленима у органима општине (свих уговора осим уговора о
раду)

Индикатори циља

Циљ 2.2. Успостављен механизам за спречавање „трговине јавним овлашћењима“1
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Назив мере

Успоставити
обавезу органа
општине, као и
свих јавних
служби, јавних
предузећа, других
организација
којима је оснивач
општина, да објаве
све уговоре које су
закључили са
функционерима
(функционерима у
смислу Закона о
спречавању
корупције) и са
запосленима у
органима општине
(свих уговора осим
уговора о раду – на
пример, уговора о
делу, уговора о
привременим и
повременим
пословима и
слично).

Р. бр. мере

2.2.1

Усвајање акта који ће
регулисати ову
обавезу;
Сви уговори објављени
на интернет
презентацији општине,
у складу са одредбама
прописа који регулишу
заштиту података о
личности.

Индикатор испуњености
(квалитета) мере

Година XX - Број 13
Објавити све уговоре на
интернет презентацији
Општине, у складу са
одредбама прописа који
регулишу заштиту
података о личности.

Објављени
сви уговори
на интернет
презентациј
и Општине, у
складу са
одредбама
прописа који
регулишу
заштиту
података о
личности.

Усвојена
Одлука СО

Одлука СО којом се регулише
ова област

Донети Одлуку о
успостављању обавезе
органа Oпштине као и свих
јавних служби, јавних
предузећа, других
организација којима је
оснивач Општина, да
објаве све уговоре које су
закључили са
функционерима и са
запосленима у органима
Општине.

Индикатори
активности

Активности

Начелник
Општинске
управе

Председник
Скупштине
општине

Одговорни
субјекат

Септемб
ар 2024

Март
2024.

рок

За
спровођење
ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

Потребни
ресурси

Напомене
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Базна вредност
индикатора

Година XX - Број 13

Назив мере

Општим актом
регулисати
општине материју
сукоба интереса
запослених у
органима општине.

Формирати тело за
примену правила о
сукобу интереса
запослених у
органима општине.

Р. бр. мере

2.3.1

2.3.2

Дефинисан састав
тела;
Дефинисана
процедура за избор
чланова тела.

Дефинисана
процедура за
поступање у
случајевима сумње о
постојању сукоба
интереса;
Дефинисана
процедура за
пријављивање сумње
о сукобу интереса;
Сукоб интереса
запослених у
интерним актима
општине дефинисан
као тежа повреда
радне обавезе;

Индикатор
испуњености
(квалитета) мере

Усвојен
Правилник о
управљању
сукобом
интереса
запослених у
Општинској
управи

Индикатори
активности

Донети Решење о
Донето је
именовању два
Решење којим
овлашћена лица за
су именована
примену правила о сукобу
два
интереса запослених.
овлашћена
лица за
примену
правила о

Донети Правилник о
управљању сукобом
интереса запослених у
Општинској управи

Активности

Начелник
Општинске
управе

Начелник
Општинске
управе

Одговорни
субјекат

Успостављени делотворни механизми за управљање сукобом интереса запослених Број окончаних поступака о
у органима општине.
сукобу интереса у односу на
број случајева сумње о
постојању сукоба интереса
запослених.

Индикатори циља

Циљ 2.3. Смањење случајева сукоба интереса запослених у органима општине

Потребни
ресурси

За
спровођење
ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

За
спровођење
ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

рок

Мај 2024.

јун 2024.

Како Модел
Правилника о
управљању
сукобом
интереса
запослених у
Општинској
управи (према
којем ће и
Општина

Напомене

Број окончаних поступака о сукобу
интереса у односу на број случајева
сумње о постојању сукоба интереса
запослених.

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Службени лист општине Кладово
31

Локални антикорупцијски план (ЛАП) у општини Кладово за период 2022-2027. године

08.07.2022. год.

Година XX - Број 13

Успоставити
капацитет тела за
примену правила о
сукобу интереса
запослених у
органима општине.

Успоставити
координацију и
механизам
извештавања о
управљању
сукобом интереса
између тела за
примену правила о
сукобу интереса
запослених у
органима општине
и тела за праћење
примене ЛАП-а.

2.3.3

2.3.4

Успостављена
процедура
извештавања о
случајевима о којима
је одлучивало тело;
Објављени извештаји
о раду тела.

Обезбеђени
кадровски и
материјални услови
за рад тела;
Спроведена обука
чланова тела.

Донети одлуку о
успостављању
координације и регулисању
процедуре извештавања о
управљању сукобом
интереса између
овлашћених лица и
чланова Тела за праћење
примене ЛАП-а

У складу са мерама 2.3.1 и
2.3.2. извршити обуку два
именована лица за
примену правила о сукобу
интереса

Председник
СО

Усвојена Одлука

Донета одлука
о
успостављању
координације и
регулисању
процедуре
извештавања о
управљању
сукобом
интереса
између
овлашћених
лица и чланова
Тела за

Начелник
Општинске
управе

Извршена обука
чланова тела

сукобу
интереса
запослених.

Мај 2024.

Јул 2024.

За
спровођење
ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

За
спровођење
ове
активности
потребни су
додатни
ресурси:
200.000.00
Решењем о
именовању
овлашћених
лица
за примену
правила о
сукобу
интереса
запослених у
Општинској
управи биће
одређена два
лица, а по
избору Тела за
праћење
примене ЛАПа, лице за

Кладово
донети свој)
предвиђа
именовање
ДВА лица а не
Тело, онда је
предвиђено
доношење
Решења о
именовању тих
лица.
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координацију
се ангажује на
успостављању
те
координације

Према чл. 71 Закона о локалној самоуправи „органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да свима омогуће подношење притужби на свој рад
и на неправилан однос запослених. На поднете притужбе органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да одговоре у року од 30 дана, ако
подносилац притужбе захтева одговор. Овим чланом Зако на дат је правни оквир који омогућава кориговање рада органа општине у складу са поднетим
притужбама странака у различитим областима, па и оним који се односе на корупцију, сумњу на корупцију или неке друге врсте односа између органа и
грађана чији су узро к или исход корупција. Штета од одсуства делотворних жалбених механизама је двострука. Права корисника услуга могу бити
повређена и злоупотребљена услед чињенице да не постоји могућност да се жалбом коригује понашање службеника. На институционалном нивоу,
општина губи могућност да системски прати жалбе и да коригује свој рад у складу са реакцијама које добија од грађана. Због тога, увођење ефикасних
механизама за жалбене процедуре може бити једно од поља деловања локалног антикорупцијског плана. Осим постојања ефикасних и ефективних
механизама за улагање жалби, општина би требало да се бави и њиховим спровођењем, односно реаговањем, као и анализом њиховог садржаја. За ово
је потребно прописати процедуру и одредити одговорне, као и објавити ту процедуру на начин да она буде доступна најширем кругу корисника услуга.

Када је реч о пријави сумње на корупцију и заштити лица која пријављују сумњу на корупцију, ова област је регулисана Законом о заштити узбуњивача (Сл.
гласник РС, бр. 128/2014), који је усвојен крајем 2014. године и који је почео да се примењује 1. јуна 2015. године. Према чл.16 Закона, сваки послодавац
(а тиме и сваки орган јавне власти) који има више од десет запослених има обавезу да општим актом уреди поступак унутрашњег узбуњивања, као и да
свој општи акт истакне на видном месту у институцији. Међутим, локалним планом за борбу против корупције потребно је ојачати механизам примене и
праћења и Закона и интерног акта и то пре свега кроз обавештавање запослених о правима и обавезама које проистичу из правног оквира, кроз
успостављање обавезујућег механизма извештавања о примени акта, као и кроз адекватну обуку лица која су надлежна за пријем пријава сумње на
корупцију. На тај начин би свака појединачна општина својим интерним антикорупци јским планом додатно ојачала ову област, односно исказала своју
посвећеност адекватној и суштинској примени постојећих и обавезујућих прописа у области заштите узбуњивача.

Опис области: Пријавама сумње на корупцију која долази од стране запослених (узбуњивача) и/или корисника услуга органа општине омогућава се
разоткривање и санкционисање потенцијалних случајева корупције до којих је дошло. У исто време, ови механизми имају и превентивну улогу, јер њихово
постојање одвраћа потенцијалне актере коруптивних радњи. Због значаја који имају механизми за пријаву сумњи на корупцију или друге неправилности,
па и на поступања службеника у случајевима који не морају увек имати везе са корупцијом, важно је ове механизме детаљније разрадити и омогућити
њихово функционисање у свакој општини. Осим тога, заштита свих лица која пријављују сумњу на корупцију посебан је изазов у овој области на који је
неопходно посебно додатно обратити пажњу.

Област 3. Разоткривање корупције кроз заштиту узбуњивача и кроз управљање пријавама и представкама корисника услуга на рад
службеника и органа општине

Тела за
праћење
примене ЛАП-а
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Назив мере

Успоставити
механизам за
праћење примене
Закона о заштити
узбуњивача.

Р. бр. мере

3.1.1

Активности

Индикатори
активности

До момента
усвајања ЛАП-а
нема усвојене
ниједене јавне
политике из ове
области

Базна вредност
индикатора

Успостављена обавеза
Усвојен Правилник
извештавања о
Донети Правилник о
примени интерног акта
поступку унутрашњег
који се односи на
узбуњивања у Општинској
поступак унутрашњег
управи
узбуњивања и
поступања по
пријавама узбуњивача;
Донети Решење о
именовању два
Успостављена обавеза овлашћена лица за пријем
објављивања
и вођење поступка у вези
извештаја/делова
са унутрашњим
извештаја о примени
узбуњивањем
интерног акта који се
односи на поступак
унутрашњег
узбуњивања и
поступања по
пријавама узбуњивача,
у складу са прописима
који регулишу заштиту
података о личности.

Индикатор испуњености
(квалитета) мере

Обезбеђени адекватни механизми за примену и праћење примене Закона о
заштити узбуњивача.

Индикатори циља

Циљ 3.1. Постигнута пуна примена и праћење прописа у области заштите узбуњивача

Начелник
Општинске
управе

Начелник
Општинске
управе

Одговорни
субјекат

Потребни
ресурси

Напомене

У складу са
Правилником
Начелник
именује и два
овлашћена
лица за
поступак
унутрашњег
узбуњивања

Јун
За
2023. спровођење
Правилник о
ове
поступку
активности
унутрашњег
нису
потребни узбуњивања у
Општинској
додатни
управи
ресурси
регулише и
извештавање
примене акта.

рок

1 јавна политика

Циљана (пројектована)
вредност индикатора
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Успоставити и
ојачати капацитете
лица задужених за
пријем и
поступање по
пријавама
узбуњивача.

Организовање
антикорупцијског

Организовање обука за
запослене из ове
области;

Организовати

Организовано

Успостављање и
Извршити обуку лица
Извршена обука
јачање капацитета
задужених за пријем и
овлашћених лица
лица задужених за
поступање по пријавама
за примену
пријем и поступање по узбуњивача у складу са
правила о
пријавама узбуњивача
мером 3.1.1.
унутрашњем
подразумева најмање
узбуњивању и
следеће:
Реализовати обуку
Реализована
Организовање и/или
запослених о унутрашњем обука запослених
упућивање лица на
узбуњивању у складу са
адекватне обуке из ове Правилником (мера 3.1.1.)
области;

Начелник

Начелник
Општинске
управе

Јул
2023.

За
спровођење
ове
активности
потребни су
додатни
ресурси:
200.000.00

Успостављен механизам подношења и поступања по пријавама и представкама
странака у вези са радом органа општине.

Индикатори циља

До момента
усвајања ЛАП-а
нема усвојене
ниједене јавне
политике из ове
области

Базна вредност
индикатора

2 јавне политике

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Циљ 3.2. Успостављена регистрација информација и кориговање организације у општини у складу са пријавама и представкама које добија из
спољашњег окружења.

3.1.2
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Назив мере

Обезбедити
функционалност
механизма
подношења и
поступања по
пријавама и
представкама
странака у вези са
радом органа
општине.

Р. бр. мере

3.2.1

Година XX - Број 13
Донети Одлуку о
поступању по притужбама
странака на рад органа и
служби општине Кладово

Активности

Донета Одлука о
поступању по
притужбама
странака на рад
органа и служби
општине Кладово

Индикатори
активности

рок

Потребни
ресурси

За
спровођење
ове
Општинско
активности
веће
нису
потребни
Предсеник Децембар
додатни
Скупштине
2022.
ресурси

Одговорни
субјекат

Донети Решење о
општине,
именовању два
овлашћена лица за
Децембар
2022.
поступање по притужбама
странака на рад органа и
Начелник
Успостављена обавеза служби
Донето Решење о Општинске
израде периодичне
именовању два
управе
анализе
овлашћена лица за
Јануар
делотворности
поступање по
2023.
поступања органа
притужбама
општине по поднетим
странака на рад
представкама
органа и служби
странака;
Обезбедити обуку за
овлашћена лица за
Периодичне анализе
поступање по
објављене на интернет представкама странака.
Начелник
презентацији општине;
Општинске
Одржана обука
управе
Обезбеђена обука за
Фебруар
лица која су одређена
2023.
за поступање по
представкама
странака.

Регулисана процедура
за жалбе на рад
запослених у општини;
Процедура за жалбе на
рад запослених у
општини објављена на
интернет презентацији
општине и у Услужно информативном
центру, на месту
видљивом странкама;

Индикатор испуњености
(квалитета) мере

Напомене
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Базна вредност индикатора

Назив мере

Прописати обавезу
формирања листе
кандидата са
образложењем
испуњености
услова за чланове
Надзорног одбора
(НО) јавног
предузећа.

Р. бр. мере

4.1.1

Скупштина општине,
пре процеса
именовања
председника и чланова
Надзорног одбора
јавног предузећа,
формира посебну
комисију/тело
(односно унапређује
њихов рад тамо где

Индикатор испуњености
(квалитета) мере

Усвојити Одлуку
Скупштине општине
којом ће бити прописан
поступак и критеријуми
(мерила) за утврђивање
кандидата за чланове
Надзорних одбора
јавних предузећа чији је
оснивач општина.

Активности

Одлука усвојена
од стране СО

Индикатори
активности

рок
Председник Децембар
СО
2022.

Одговорни
субјекат

За
спровођење
ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

Потребни
ресурси

Напомене

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Усвојене јавне политике на нивоу општине које смањују постојећа дискрециона У тренутку израде ЛАП-а није 1 јавна политика
овлашћења, успостављају критеријуме за доношење одлука, јачају систем контроле усвојена ниједна јавна
и повећавају транспареннтост у управљању јавним предузећима на локалном нивоу.политика којојм се регулише
ова област

Индикатори циља

Циљ 4.1. Отклоњени ризици од корупције у постојећем систему управљања јавним предузећима на локалном нивоу.

Опис области: Јединице локалне самоуправе оснивају, финансирају и врше надзор над радом установа, служби, организација и јавних предузећа, којима
поверавају вршење надлежности од јавног и општег интереса за локално становништво. Број, врста и делокруг рада ових органа се разликује од једне до
друге општине, али је свима заједничко то што се одговорност за њихово (не)функционисање налази на органимаопштине који их оснивају и контролишу
и који рад претходно наведених органа треба да регулишу и са становишта антикорупцијских механизама.
Односи између општине и јавних предузећа, служби, организација и установа које она оснива нису једнозначни и једноставни. У појединим случајевима,
ови субјекти постају неформално веома моћни и недовољно контролисани од странеопштине. Односи су додатно усложњени чињеницом да се један део
ових органа финансира из сопствених средстава, пружа услуге под комерцијалним условима, а не ретко представља и монополисте упружању одређених
услуга, што додатно јача њихову (не)формалну моћ и позицију. Даље, за поједине области од општег интереса постоји подељена надлежност између
локалних и републичких институција, у којој један део управљања и контроле врши ЈЛС, а други део републички органи. Веома различити капацитети
општине да се баве пренетим надлежностима у овим областима често резултирају неуједначеном праксом, лошим управљањем и одсуством контроле над
овим органима јавне власти, што ствара повољне околности за корупцију, нарочито „политичку корупцију“. Због тога, локални антикорупцијски планови
треба да садрже и мере за регулисање односа између општине и оних органа за чије је функционисање она одговорна.

Област 4: Однос између јединица локалне самоуправе и јавних служби, јавних предузећа и других организација које ЈЛС које ЈЛС оснива и
делом или у потпуности финансира и контролише
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Предвидети
обавезу уређења
поступка у којем
надлежни орган
општине разматра
предлоге НО, са
роковима за
поступање.

Прописати услове
и критеријуме за
именовање
чланова Комисије
за спровођење
конкурса за избор
директора јавних
предузећа1.

4.1.2

4.1.3

Усвојен акт којим се
прописују услови и
критеријуми за
именовање чланова
Комисије за
спровођење конкурса
за избор директора
јавних предузећа

Усвојен акт којим се
уређује поступак
разматрања предлога
НО, са роковима за
поступање.

таква тела већ постоје)
чији је задатак да
формира листу
кандидата са
образложењем
испуњености услова,
која се потом доставља
пленарној седници
Скупштине ради
именовања
председника и чланова
НО.

Акт из тачке 4.1.1.

Донети акт којим се
дефинишу поступак
разматрања
предлога НО и
рокови за (из мере
4.1.1.)

Одлука усвојена
од стране СО

Одлука усвојена
од стране СО

За
Председник Децембар
Мере под
2022.
спровођење ред.бр.
СО
ове
активности 4.1.2: 4.1.3.,
4.1.4. 4.1.5.
нису
потребни
и 4.1.6. биће
додатни
обједињене
ресурси
истим
актом.

За
Председник Децембар
Мере под
2022.
спровођење ред.бр.
СО
ове
активности 4.1.2: 4.1.3.,
4.1.4. 4.1.5.
нису
потребни
и 4.1.6. биће
додатни
обједињене
ресурси
истим
актом.
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Успоставити
елементе
управљања
сукобом интереса
чланова Комисије
за спровођење
конкурса за избор
директора јавних
предузећа.

Елементи управљања
сукобом интереса
подразумевају
најмање следеће:
потписивање изјаве о
непостојању приватног
интереса у вези са
учесницима конкурса,
успоставање института
изузећа у случају
постојања приватног
интереса,
прописивања
одговорности за члана
комисије за ког се
утврди да је био у
сукобу интереса и
института
поништавања одлука
за које се утврди да су

Акт из тачке 4.1.1.

Одлука усвојена
од стране СО

За
Председник Децембар
Мере под
2022.
спровођење ред.бр.
СО
ове
активности 4.1.2: 4.1.3.,
4.1.4. 4.1.5.
нису
потребни
и 4.1.6. биће
додатни
обједињене
ресурси
истим
актом.

Закон о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 15/16) и Владина Уредба о мерилима за именовање директора јавног предузећа (“Службени гласник
РС”, бр. 65/16) прописује мерила и критеријуме за именовање директора јавних предузећа. Највећу одговорност за спровођење конкурса за директора јавних предузећа
има Комисија за спровођење конкурса за избор директора, због чега се највећи антикорупцијски напори у овом процесу “пребацују” на њен састав и начин рада.
Другим речима, интегритет процеса избора директора зависи од комисије, чије формирање и рад, онако како је то предвидео Закон, садржи одређене ризике за настанак
корупције са друге стране, Уредба о мерилима за именовање директора јавног предузећа се ни у једном делу не бави радом саме комисије, па је усвајање ЛАП а добра
прилика да се отклоне коруптивни ризици у оснивању и раду Комисије које су други прописи пропустили да уреде.

1

4.1.4
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Обезбедити
јавност рада
Комисије за
спровођење
конкурса за избор
директора јавних
предузећа.

Смањити
дискрециона
овлашћења
надлежног органа
општине у процесу
разрешења
директора јавног
предузећа.

4.1.5

4.1.6

Година XX - Број 13

Усвојен интерни акт
којим се:
Прописују критеријуми
на основу којих се
утврђује да ли је
директор поступао
супротно пажњи
доброг привредника,
да ли је нестручно и
несавесно обављао
дужност, односно
несавесно се понашао,
као и да ли је дошло
до знатног одступања
од остваривања
основног циља
пословања јавног
предузећа;
Одређује шта су то
други начини којима је
директор деловао на
штету јавног
предузећа;
Одређује случајеве у
којима надлежни
орган може разрешити
директора и пре истека
периода на који је
именован;

На интернет
презентацији општине
објавити сва
документа о раду
Комисије за
спровођење конкурса
за избор директора
(записници, одлуке...)

Акт из тачке 4.1.1.

Акт из тачке 4.1.1.

Одлука усвојена
од стране СО

Одлука усвојена
од стране СО

За
Председник Децембар
Ова мера се
2022.
спровођење
СО
већ
ове
активности спроводи
кроз
нису
потребни
примену
додатни
Закона о
ресурси
јавним
предузећим
а (Сл.
гласник РС,
бр. 15/2016
и 88/2019)
те није
нужно даље
развијање
ове мере

За
Председник Децембар
Мере под
2022.
спровођење ред.бр.
СО
ове
активности 4.1.2: 4.1.3.,
4.1.4. и
нису
потребни
4.1.5. биће
додатни
обједињене
ресурси
истим
актом.
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Прописати услове
и критеријуме за
именовање
вршиоца дужности
директора.

Прописати
поступак и рок за
разматрање,
односно давање
сагласности на
програм
пословања јавног
предузећа.

4.1.7

4.1.8

Година XX - Број 13

Усвојен интерни акт
којим се:
Прописују поступак и
рок за разматрање,
односно давање
сагласности на
програм пословања
јавног предузећа;
Прописује критеријум
за доношење
годишњег програма
пословања за период
на који се односи

Усвојен интерни акт
којим се прописују
услови и критеријуми
за именовање
вршиоца дужности
директора.

Прописује рок у коме
се покреће поступак
разрешења директора
у случајевима када он
мора односно може
бити разрешен

Акт из тачке 4.1.1.

Акт из тачке 4.1.1.

Одлука усвојена
од стране СО

Одлука усвојена
од стране СО

За
Председник Децембар
Ова мера се
2022.
спровођење већ
СО
ове
спроводи
активности кроз
нису
примену
потребни
Закона о
додатни
јавним
ресурси
предузећим
а, чл. 59.
(Сл. гласник
РС, бр.
15/2016 и
88/2019) те

предузећим
а (Сл.
гласник РС,
бр. 15/2016
и 88/2019)
те није
нужно даље
развијање
ове мере

За
Председник Децембар
Ова мера се
2022.
спровођење
СО
већ
ове
спроводи
активности кроз
нису
примену
потребни
Закона о
додатни
јавним
ресурси
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4.1.9

Додатно
прецизирати

Година XX - Број 13

Усвојен интерни акт
којим се, у складу са

привремено
финансирање;
Уводе ограничења за
трошкове помоћи,
спортских активности,
пропаганде и
репрезентације;
Дефинишу стратешки
интереси и битне
промене околности за
измену програма
пословања које су
карактеристичне за
општину Књажевац;
Предвиђају санкцију
уколико органи ЈП не
доставе програм
пословања скупштини
општине Књажевац у
законски прописаном
року.
Акт из тачке 4.1.1.

Одлука усвојена
од стране СО

ове

За
Председник Децембар
''Ова мера
2022.
спровођење се већ
СО

није нужно
даље
развијање
ове мере
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4.1.10

Прописати услове,
критеријуме и
поступак за
давање
сагласности јавним
предузећима за
оснивање друштва
капитала и улагање
капитала у већ
основана друштва,
као и механизам
одговорности у
случајевима у
којима
руководиоци
јавних предузећа
избегну примену
прописаних
правила.

Усвојен акт којим ће се:
Успоставити обавеза
дефинисања
оправданости и
сврсисходности
решења којим се
оставља могућност да
јавно предузеће оснује
друштво капитала или
да уложи капитал у већ
основано друштво
капитала;
Прописати услове и
критеријуме за
доношење одлуке о
оснивању друштва
капитала, односно о
улагању капитала;
Уредити поступак
давања сагласности
оснивача на оснивање
друштва капитала;
Дефинисати
одговорност и санкције
за руководиоце јавних
предузећа који избегну
примену прописаних
правила о оснивању
друштва капитала,
односно о улагању
капитала.

Акт из тачке 4.1.1.

Одлука усвојена
од стране СО
ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

За
Председник Децембар
2022.
спровођење
СО

Службени лист општине Кладово
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Назив мере

Обезбедити
потпуну доступност
информација о
свим органима
јавне власти које
општина оснива и
делом или у
потпуности
финансира или
контролише.

Р. бр. мере

4.2.1

На интернет
презентацији општине
објављен регистар
свих јавних служби,
јавних предузећа и
других организација
које општина оснива и
делом или у
потпуности финансира
или контролише, а која
садржи информације о
оснивању,
финансирању, утрошку
средстава, органима
управљања,
резултатима
пословања и
пословним плановима;
Успостављена обавеза
редовног ажурирања
регистра.

Индикатор испуњености
(квалитета) мере

Објавити и редовно
ажурирати
евиденцију на
интернет
презентацији Општине

Донети упутство о
изради евиденције
јавних служби,
јавних предузећа и
других организација
чији је оснивач
Општина која садржи
информације
наведене у
индикатору
испуњености мере.

Активности

Редовно се
ажурира
евиденција на
интернет
презентацији
Општине.

Донето
упутство;

Индикатори
активности

Усвојене јавне политике на нивоу општине које обезбеђују транспарентност и одговорност у раду,
избору руководилаца, праћењу рада и учинака и финансијску контролу свих јавних служби, јавних
предузећа и других организација које општине оснива.

Индикатори циља

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Начелник ОУ

Општинско
веће

Одговорни
субјекат

Потребни
ресурси

Децембар За спровођење
2022.
ове активности
нису потребни
додатни
ресурси

рок

Напомене

5 јавних политика
У тренутку израде
ЛАП-а није усвојена
ниједна јавна
политика којојм се
регулише ова област

Базна вредност
индикатора

Циљ 4.2. Обезбеђена начела доброг управљања у односу између општине и других органа јавне власти (установа, служби, органа и организација) које
оснива општине
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Успоставити
обавезу да се сви
конкурси за избор
органа управљања
и чланова
надзорних тела
код којих општина
о томе одлучује
спроводе уз
примену јасних и
прецизних услова
и критеријума.

Успоставити
механизме
одговорности
руководилаца и
чланова
управљачких и
надзорних тела
свих јавних
служби, јавних
предузећа и других
организација које
оснива општина.

4.2.3

4.2.4

Година XX - Број 13

Усвојена јединствена и
обавезујућа
методологија
извештавања о раду за
сва јавна предузећа,
установе, органе и
организације које
оснива општина;
Успостављена пракса
редовног јавног
представљања и
расправљања о
резултатима рада и
учинцима јавних
предузећа, установа,
органа и организација
које оснива општина;
Успостављена пракса
објављивања
закључака са јавних
расправа.

Усвојен интерни акт
којим се дефинишу
јасни и прецизни
услови критеријуми и
процедура за избор.

Усвојен
Правилник

Донети јединствену
Закључак
методологију извештавања и Општинског већа
представљању резултата
о усвајању
рада
Методологије

Усвојити Правилник из тачке
4.2.2. који ће регулисати и
ову област

Општинско
веће

Председник
СО

Март
2023.

Март
2023.

За спровођење
ове активности
нису потребни
додатни
ресурси

За спровођење
ове активности
нису потребни
додатни
ресурси
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Успоставити
механизам за
сврсисходно
управљање
финансијама
јавних предузећа,
установа, органа и
организација које
оснива општина.

Увести обавезу
објављивања
докумената који се
односе на
управљање
финансијама свих
јавних служби,
јавних предузећа и
других
организација које
оснива општина.

Успоставити
механизам
грађанске
контроле над
управљањем
финансијама
органа јавне
власти које оснива
општина.

4.2.5

4.2.6

Година XX - Број 13

4.2.7

Донети
Правилник о финансијској
контроли и управљању
финансијама

Установљена пракса
Донети Закључак
израде и објављивања Општинског већа којим се
„грађанског буџета“,
обавезују надлежне
односно документа
службе да ураде и објаве
који на разумљив
„грађански буџет“ сваке
начин објашњава
године
планирање, извршење
и контролу над
извршењем буџета
свих јавних служби,
јавних предузећа и
других организација
које оснива општина.

Усвојен интерни акт
којим се регулише
објављивање свих
докумената који се
односе на управљање
финансијама јавних
предузећа, установа,
органа и организација
које оснива општина;

Донети јединствену
Усвојен интерни акт
методологију која се односи
којим се дефинишу:
на ову тематику
јасни и прецизни
критеријуми за
расподелу јавних
финансија, обавезни
елементи
финансијских планова,
процедура контроле
сврсисходности и
законитости трошења
средстава.

Закључак
Општинског
већа

Усвојен
Правилник

Закључак
Општинског већа
о усвајању
Методологије

Март
2023.

За
спровођење
ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

Председник Септемб
Општинског ар 2023.
већа

За
спровођење
ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

Општинско Јул 2023.
За
веће
спровођење
или
ове
Начелник
активности
ОУ
нису
потребни
додатни
ресурси

Општинско
веће
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НАПОМЕНА:
Мере од 5.1.6 - 5.1.8 су изостављене из ЛАП-а јер се већ реализују применом Закона о јавно – приватном партнерству („Сл. гласник РС“, број 88/2011,
15/2016 и 104/2016)''

Други сегмент у области управљања јавном својином односи се на транспарентност њеног располагања. Успостављање локалних регистара јавне својине
представља један корак у овој области, док је омогућавање увида јавности у регистре подједнако важан процес. Реги стар непокретности у јавној својини
успостављен је кроз апликативни софтвер Републичке дирекције за имовину, а у који су и ЈЛС дужне да уносе податке о непокретностима као титулари
непокретности у јавној својини. Законом, међутим, није прописано да је овајцентрални регистар јаван. С друге стране, ЈЛС могу имати свој регистар поред
овог прописаног ЗЈС. Управо то што Закон не спречава ЈЛС да формирају своје регистре (а већина их и иначе има, односно формир а их за своје потребе),
могуће је и потребно ојачати транспарентност управљања јавном својином на локалном нивоу, јер не постоји ниједан оправдан разлог да информације о
јавној својини не буду јавне, уз сва постојећа ограничења која су већ прописана нормативом која регулише поступање са личним подацима. ЈЛС могу
предвидети објављивање регистара јавне својине, регистара јавне својине дате на располагање другим лицима, регистара корисник а имовине дате у
закуп/коришћење, регистара оних којима је због злоупотреба одузето право закупа/коришћења и тако даље. Потребно је предвидети начине креирања и
садржај ових база података, процедуру и одговорност њиховог ажурирања и заштите података у њима, а потом и јавно објављивање на адекватне начине,
услове и процедуру давања јавне својине ЈЛС на коришћење другим лицима, као и контролу процеса која мора бити потпуна и мора обухватити контролу
начина управљања и контролу (не)наплаћених потраживања у смислу дуговања за закуп.

Суштину ефикасне регулације управљања јавном својином чине два сегмента: први се односи на непостојање аката који регулишу процес утврђивања
јавне својине, усклађивања фактичког са књиговодственим стањем својине, као и аката којима се врше процеси стицања, отуђивања, располагања и
контроле над јавном својином која је дата на располагање другим лицима. Иако поменути закон до одређеног нивоа регулише ове обавезе, њиме је
значајан део регулације процеса остављен у надлежност ЈЛС. Отуда се оправдано поставља питање да ли су све ЈЛС регулисале ове процесе и да ли су их
регулисале адекватно и квалитетно.

Опис области: Према Закону о јавној својини (“Службени гласник РС”, бр. 72/2011 и 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и
153/2020), ЈЛС је један од титулара јавне својине у Републици Србији. Овом нивоу власти је дата могућност стицања, коришћења, управља ња, преноса и
надзора над јавном својином, што представља сложену и одговорну надлежност, чије вршење садржи различите ризике од корупције. Уколико процес
управљања јавном својином није добро регулисан, то може створити услове да се јавна својина користи за остваривање приватних интереса оних који
њом управљају, директно или индиректно. Ризик за овакве догађаје је утолико већи укол ико својински односи између различитих нивоа власти још увек
нису у потпуности регулисани, јер је поменутим законом омогућено располагање сопственом имовином.

Област 5: Управљање јавном својином ЈЛС
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Регистар
објављен на
званичном
сајту
општине
Књажевац

Објавити регистар из тачке 5.1.2.

5.1.1

Обезбедити
јавност регистра
јавне својине
општине.

Објављен регистар
јавне својине општине
на интернет
презентацији;
Регистар треба да
садржи и информације
о јавној својини датој
на располагање
другим лицима,
корисницима имовине
дате у
закуп/коришћење,
податке о субјектима
којима је због
злоупотреба одузето
право
закупа/коришћења и
тако даље.

Начелник ОУ

Одговорни
субјекат

Индикатори
активности

Активности

Индикатор испуњености
(квалитета) мере

Р. бр. мере

Назив мере

У тренутку израде ЛАПусвојене су две јавне
политике којојм се
регулише ова област

Базна вредност
индикатора

Усвојене јавне политике на нивоу општине које обезбеђују одговорно управљање јавном
својином општине.

Индикатори циља

Циљ 5.1. Успостављени механизми за управљање имовином у својини ЈЛС

Август
2026

рок

За
спровође
ње ове
активност
и нису
потребни
додатни
ресурси

Потребни
ресурси

Напомене

1 јавна политика, регистар

Циљана (пројектована)
вредност индикатора
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Давање донације са “прикривеним трошковима” подразумева ситуацију у којој давалац поклања опрему или средства за рад чије даље коришћење подразумева набавку
материјала који може да обезбеди само давалац донације. На пример, давалац донације поклања штампаче чија специфичног репро или потрошног је вредност знатно мања
од цене тонера које ти штампачи користе, а које може да обезбеди само давалац донације. На тај начин, давалац донације себи обезбеђује повлашћени и неконкурентан положај
на тржишту, а ЈЛС плаћа знатно веће цене коришћења донације коју је примила него што би иначе плаћала да ту донацију није примила, односно да је на други начин обезбедила
штампаче.

1

Агенција за борбу против корупције упутила је у јуну 2016. године Иницијативу за допуне Закона о донацијамаи хуманитарној помоћи, које би требало да
отклоне уочене ризике. Међутим, с обзиром да није познато да ли ће и када допуне овог Закона бити усвојене, односно када ће оне почети да се примењују,
ЈЛС могу својим интерним актима да предвиде отклањање поједини х ризика у овој области и да на тај начин ојачају своју отпорност на потенцијалне
коруптивне утицаје кроз давање, односно кроз пријем донација. У том смислу речи, могуће је интерним актима предвидети успоста вљање контролних
механизима за испитивање оправданости и исплативости донација ЈЛС, као и механизама за праћење наменског коришћења средстава донација. Циљ ове
контроле би требало, осим осталог, да буде испитивање да ли у сваком конкретном случају донација ЈЛС носи са собом неке прикривене трошкове1, који
превазилазе вредност саме донације, као и да ли се средства из донација наменски користе. Даље, неопходно је предвидети да је ЈЛС као прималац
донације дужан да након реализације, у одређеном року, сачини и на својој интернет презентацији објави извештај о реализацији донације. На крају,
потребно је предвидети формирање јединственог јавног регистра, као електронске базе, који би садржао податке о свим донацијама ЈЛС и њиховом
коришћењу, чиме би се значајно унапредила транспарентност овог процеса, која је до сада била на веома ниском нивоу.

Опис области: Законом о донацијама и хуманитарној помоћи (“Службени лист СРЈ”, бр. 53/01, 61/01 - испр. и 36/02 и “Службени гласник РС”, бр. 101/05 др. закон) прописано је да органи јавне власти – државни органи, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа и јавне установе могу примати донацијe
у роби (осим дувана и дуванских прерађевина, алкохолнихпића и путничких аутомобила), услугама, новцу, хартијама од вредности, имовинским и другим
правима. Међутим, Законом није уређен низ питања са становишта спречавања корупције као што су: прецизирање да се под донацијом подразумевају и
поклони дати органима јавне власти; прописивања услова за давање донација органу јавне власти како би се избегао сукоб интереса, тј. утицај на
законитост, непристраснос т и објективност рада органа; утврђивање контролних механизама за испитивање оправданости и исплативости донација
органима јавне власти, праћење наменског коришћења средстава донација у сваком конкретном случају, као и обезбеђивање транспарентности пријема
донација кроз формирање јединственог јавног регистра који би садржао податке о свим донацијама органу јавне власти и њиховом коришћењу.
Неадекватна регулација ове области омогућава да физичка и правна лица дају донације органима јавне власти који би требало да контролишу њихов рад
или пред којима они остварују права и регулишу обавезе. Даваоци донација на тај начин себи могу обезбедити повлашћен положај, додатне повластице
или избегавање санкције у случају да предвиђена контрола ЈЛС утврди да је било неправилности у њиховом раду. Ова врста утицаја не мора производити
корупцију у ужем смислу речи (јер може, али и не мора бити остваривања приватне користи представника органа јавне власти који као правно лице прима
донацију), али може озбиљно нарушити интегрит ет органа јавне власти, поверење јавности у његов рад и законито, непристрасно и професионално
поступање органа у односу према даваоцима донација.

Област 6: Управљање донацијама које прима ЈЛС
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Назив мере

Прописати обавезу
претходног
утврђивања
оправданости и
исплативости
донација које
прима општина.

Р. бр. мере

6.1.1

Усвојен интерни акт
који садржи обавезу
да се пре пријема
донације изради
анализа оправданости
донација које прима
општина (утвђивање
да ли општина у датом
тренутку има потребу
за конкретном
донацијом, без обзира
на њен карактер);
Осим оправданости
донације, анализа
треба да утврди и
исплативост донације,
односно да ли у
донацији постоје
прикривени трошкови
који превазилазе или у
будућности могу да
превазиђу вредност
саме донације, а који
могу неоправдано и
непотребно да
повећају трошкове
њеног коришћења.

Индикатор испуњености
(квалитета) мере

Донети одлуку о
контроли пријема и
реализације донације
Општини која садржи
све елементе из
индикатора
испуњености мера

Активности

Усвојене јавне политике на нивоу општине којима се уводе механизми за
отклањање околности и могућности утицаја на рад органа општине кроз давање
донација.

Индикатори циља

Донета одлука
о контроли
пријема и
реализације
донације
Општини која
садржи све
елементе из
индикатора
испуњености
мера

Индикатори
активности

рок

Потребни
ресурси

Будући да постоји
Председник Децембар
За
СО
2025.
спровођењ модел СКГО овакве
одлуке – он се
е ове
може
активности
искористити
нису
потребни
додатни
ресурси

Одговорни
субјекат

Напомене

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

У тренутку израде 1 јавна политика - Правилник
ЛАП-а није усвојена
ниједна јавна
политика којојм се
регулише ова
област

Базна вредност
индикатора

Циљ 6.1 Отклоњене околности и могућност утицаја на рад органа ЈЛС кроз давање донација
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6.1.2

Прописати обавезу
претходног
утврђивања да ли
постоји
потенцијални,
перципирани или
стварни сукоб
интереса
приликом пријема
донације.

Година XX - Број 13

Усвојен интерни акт
који садржи обавезу
Одлуком из мере 6.1.1.
да се пре пријема
прописати све обавезе
донације утврди да ли
из индикатора о
се давалац донације
испуњености мере
(без обзира да ли је
правно или физичко
лице) налази у
специфичном односу и
положају у односу на
општину у смислу да:
- општина врши
контролу и
надзор над
радом
донатора;
- Донатор пред
службама и
органима
општине
остварује
предвиђена
права и
испуњава
прописане
обавезе;

њеног коришћења.
Интерни акт треба да
предвиди обавезу
одбијања донације
уколико се утврди да
она није оправдана
или да није исплатива,
односно да садржи
прикривене трошкове.
Одлуком из
мере 6.1.1.
прописане све
обавезе из
индикатора о
испуњености
мере

Председник Децембар
За
СО
2025.
спровођењ
е ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

Једном истом
Одлуком (из мере
7.1.1.) обухватити
и ову меру
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6.1.3

Прописати обавезу
праћења
наменског
коришћења
средстава из
донација.

донатора;
Донатор пред
службама и
органима
општине
остварује
предвиђена
права и
испуњава
прописане
обавезе;
Донатор
представља
повезано лице
са неким
јавним
функционером
општине.

Усвојен интерни акт
који садржи обавезу
праћења наменског
коришћења средстава
из донација.

Интерни акт треба да
предвиди обавезу
одбијања донације
уколико се утврди да
постоје елементи
сукоба интереса у
односу између
даваоца донације и
општине.

-

-

Одлуком из мере 6.1.1.
прописати и ову меру

Донета Одлука
из мере 6.1.1.
која регулише
и ову меру

Председник
СО

7.1.1.) обухватити
е ове
и ову меру
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

Децембар
Једном истом
За
2025.
спровођењ Одлуком (из мере
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Прописати обавезу
израде и
објављивања
извештаја о
реализацији
донације

Прописати обавезу
формирања
јединственог
јавног регистра
који би садржао
податке о свим
донацијама
општини и
њиховом
коришћењу.

6.1.4

6.1.5

Година XX - Број 13

Усвојен интерни акт
који садржи обавезу
формирања
јединственог јавног
регистра, као
електронске базе
података, који би
садржао податке о
свим донацијама
општини и њиховом
коришћењу;
Јединствени јавни
регистар донација се
редовно ажурира на
интернет презентацији
општине.

Усвојен интерни акт
који садржи обавезу
израде извештаја о
реализацији донације;
Извештај о
реализацији донације
се благовремено
објављује на интернет
презентацији општине.

Донета Одлука Председник
СО
из мере 7.1.1.
која регулише
и ову меру
односно
обавезе из
индикатора о
испуњености
ове мере

Председник
Одлуком из мере 6.1.1.
СО
прописати све обавезе Донета Одлука
из мере 7.1.1.
из индикатора о
која регулише
испуњености мере
и ову меру
односно
обавезе из
индикатора о
испуњености
ове мере

Одлуком из мере 6.1.1.
прописати све обавезе
из индикатора о
испуњености мере

7.1.1.) обухватити
е ове
и ову меру
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

Децембар
Једном истом
За
2025.
спровођењ Одлуком (из мере

7.1.1.) обухватити
е ове
и ову меру
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

Децембар
Једном истом
За
2025.
спровођењ Одлуком (из мере
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Иако се ЛАП углавном односи на органе и службе ЈЛС, један од циљева овог документа треба да буде и повезивање и боља координација локалних актера на
остваривању заједничког интереса локалног становништва.

Опис области:
Сваки процес који је таквог карактера да у њему орган јавне власти врши дистрибуцију јавних ресурса, по било ком основу и у чему год
да се ти ресурси огледају, представља ризик за настанак корупције. Имајући у виду да ЈЛС имају надлежност да организују и пружају помоћ локалном становништву,
становништву које припада осетљивим групама, веома је важно да процес доделе ове врсте помоћи буде регулисан на начин да се избегне да ова средства
а) заврше у рукама оних који њима управљају (на било који начин) и б) заврше у рукама оних који не испуњавају услове и критеријуме да се нађу у кругу лица
којима је оваква врста оних који не испуњавају услове и критеријуме да се нађу у кругу лица којима је оваква врста помоћи намењена. Ову област је врло тешко
једнообразно регулисати, с обзиром на то да у оквиру ове опште надлежности свака ЈЛС, у складу са специфичностима локалне заједнице, одлучује које су то
категорије популације и који су то начини за организовање помоћи. Због тога, ЛАП треба да предвиди механиза м у оквиру кога свака ЈЛС треба да идентификује
и регулише ове процесе на начин да се усвоје/измене они прописи ЈЛС који регулишу процес доделе средстава помоћи, односно остваривање солидарности и то
тако да се обезбеди потпуна транспарентност програма, успостављање јасних критеријума доделе помоћи и контрола процеса, као и усклађеност овог процеса
са стратешким документима развоја ЈЛС, чиме се смањује дискрециона моћ у доношењу одлуке за које групе и када ће бити организовани конкурси за доделу
помоћи. Осим тога, с обзиром на то да остварење ове надлежности има за циљне групе различите врсте маргинализованих друштвених група, које углавном имају
своја удружења и друге моделе организовања, локални антикорупцијски план би требало да ојача сарадњу између ЈЛС и субјеката (на пример, кроз укључивање
представника ових организација и удружења у рад комисија, у дефинисање критеријума, контролу процеса и трошења додељених средстава и тако даље).

Област 8: Развој програма помоћи и солидарности за остваривање потреба особа са инвалидитетом и за заштиту права осетљивих група

Опис области:
Као што показују различите анализе и истраживања, процес регулације административних процедура и унапређења контроле процедура
за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга општине Кладово, генерално, није довољно транспарентан, а објављивање административних
процедура је углавном ограничено само на оно што представља законски минимум (објављивање у службеним гласилима, који за ширу јавност нису типичан и
најчешћи извор информисања). Акционим планом за спровођење Националне стратегије предвиђено је да локалне самоуправе обезбеде потпуну доступност
информација о свим административним процедурама за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга општине Кладово као и да спроведу
анализу потреба, могућности и оправданости додатног отклањања ризика од корупције у административним процедурама чије је регулисање у надлежности
општине Кладово. Осим тих измена у локалном правном оквиру, могуће је и потребно локалним антикорупцијским планом додатно садржински унапредити
учешће јавности и на друге начине.

Област 7: Регулација административних процедура унапређења и контроле процедура за остваривање права и регулисање обавеза
корисника општине Кладово
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Други веома важан јавни интерес који би ЈЛС требало да штите и подстичу кроз своја буџетска давања тиче се остваривања јавног интереса кроз
суфинансирање пројеката у области јавног информисања, на начин како је то прописано Законом о јавном информисању и медијима (“Службени гласник
РС”, бр. 83/14, 58/15 i 12/16 - аутентично тумаче ње) и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања (“Службени гласник РС”, бр. 16/16). Ова област је до сада у јавности изазивала бројне контроверзе, проблеме и сумње у вези са тим да ли
органи јавне власти, па и ЈЛС као веома важан део целог процеса, на прави начин расписују и спроводе јавне конкурсе у овој области, односно д а ли се
буџетска средства користе за остваривање јавног интереса локалне заједнице или за интересе самих органа ЈЛС, одређених политичких опција или
одређених медија по различитим основама блиских појединцима или органима ЈЛС. Због велике важности и утицаја које имају медији, као и због снажних
коруптивних ризика у овој области, ЈЛС би требало посебну пажњу у својим ЛАП-овима да посвете овој области, на начин како је то предложено у Моделу,
као и да друге начине које ЈЛС буду сматрале за сходно у складу са својим потребама и капацитетима.

Према Закону о удружењима (“Службени гласник РС”, бр. 51/2009, 99/2011-др.закони и 44/2018-др.закон) и Уредби о средствима за подстицање програма
или недостајућег дела средстава за финансирање програмa од јавног интереса које реализују удружења (“Службени гласник РС”, бр. 16/2018), као и према
бројним законима у различитим секторима, областима, односно ресорима, ЈЛС су органи јавне власти који финансирају активности и пројекте удружења
грађана, односно организација цивилног друштва. Иако се у овој области у претходним годинама доста учинило у правцу повећања транспарентности,
јачања система контроле и смањења дискреционих овлашћења свих органа јавне власти, изазови који постоје у финансирању удружења захтевају увек и
изнова нове антикорупцијске активности које прате еволуцију „иновативних“ форми којима се средства из јавних извора намењена удружењима грађана
не користе за остваривање јавног, већ различитих приватних интереса, на обе стране овог процеса (представника удружења и пред ставника органа који
располажу средствима). Превенција корупције се у овој области може остварити, пре свега, даљим јачањем тра нспаретности целокупног процеса, као и
јачањем интерних „одбрамбених механизама“ сваке ЈЛС који могу и треба да спрече настанак различитих неправилности, злоупотреба и корупције.

Опис области: Осим претходно описане области која има за циљ јачање солидарности и друштвене кохезије кроз институционалну помоћ и подршку
лицима која због личних или друштвених својстава захтевају посебне програме помоћи, ЈЛС из јавних извора, односно из својих буџета, по разним
основама, врше и реалокацију средстава за различите пројекте и програме који за циљ имају промоцију, остваривање или заштиту јавних интереса локалне
заједнице. С обзиром на то да је свако давање, односно расподела средстава из јавних извора по св ојој природи област која садржи велики број ризика
за настанак корупције и других неправилности и злоупотреба, ова област захтева додатну пажњу сваке ЈЛС.

Област 9. Додела средстава из буџета општине за остваривање јавних интереса локалне заједнице
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9.1.1

Р. бр. мере

Успоставити
обавезу
дефинисања
јавног интереса
који се остварује
програмима који
реализују
удружења,
односно
успоставити
обавезу да се
сваки програм
позива на већ

Назив мере

Јавни интерес који се
остварује програмима
које реализују
удружења треба да
буде дефинисан на
стратешком нивоу,
односно да буде
дефинисан у
стратешким или
развојним
документима општине;
сваки појединачни
поступак
суфинансирања
програма треба да се

Индикатор испуњености
(квалитета) мере

Индикатори
активности

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

рок

Потребни
ресурси

Напомене

Извршене измене и допуне Одлуке у делу
под тачком 9.1.4.

Одговорни
субјекат

До доношења ЛАП-а
донета је једна јавна
политика – Одлука из
тачке 9.1.1.

Базна вредност
индикатора

Председни
У процесу
Утврдити остваривање
За
к
СО
дефинисања
спровођењ
јавног интереса кроз
Стратешки
јавног интереса
е
ове
програме које реализују
за који је
план развоја
активности
удружења у Стратешком
обавезна
јавна
нису
Општине
Општинско Децемба
плану развоја Општине.
расправа
потребни
садржи
р 2024
веће
консултовати
додатни
остваривање
постојећа
ресурси
јавног
законска
решења тј.
интереса кроз
Одлуку о јавним
програме које
расправама
реализују
удружења
Донети општи акт којим
се успоставља

Активности

Oпштинa Клaдoвo свaкe гoдинe рaсписуje jaвнe пoзивe зa учeшћe нa
кoнкурсимa кojимa сe суфинaнсирajу удружeњa грaђaнa, црквe и вeрскe
зajeдницe и спoртски клубoви.
Прaвo учeшћa нa кoнкурсу кaдa су у питaњу удружeњa имajу удружeњa
рeгистрoвaнa нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje, пoд услoвoм дa aктивнoсти
рeaлизуjу нa тeритoриjи oпштинe Клaдoвo.
Сви кoнкурси сe oбjaвљуjу нa сajту Oпштинe, кao и у днeвнoм листу, пa сe мoжe
рeћи дa трaнспaрeнтнoст у тoм смислу пoстojи. Прaвилницимa су дeфинисaни
услoви учeшћa нa кoнкурсимa, пoднoшeњe извeштaja o рeaлизoвaним
aктивнoстимa дo дaтумa oзнaчeнoг у прaвилнику.
Oсим тoгa Прaвилницимa je рeгулисaнo бoдoвaњe, кao и сaстaв и рaд Кoмисиje
oбрaзoвaнe зa спрoвoђeњe jaвнoг кoнкурсa.

Индикатори циља

Циљ 9.1. Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом доделе средстава удружењима грађана
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9.1.2

Година XX - Број 13

Успоставити
целовит и
заокружен
интерни правни
оквир на нивоу
општине који
регулише
суфинансирање
програмa од јавног
интереса које
реализују
удружења

позива на већ
дефинисан јавни
интерес.

Заокружен и целовит
интерни правни оквир
подразумева најмање
следеће: 1) постојање
интерног акта
(правилника) који
регулише
суфинансирање
програмa од јавног
интереса које
реализују удружења, 2)
пословника о раду
комисија које спроводе
јавне конкурсе у овој
области, 3) одлука о
расписивању јавних

Одлука из тачке 9.1.1.

програма треба да се се успоставља
позива на дефинисан дефинисање јавног
јавни интерес, односно интереса
на успостављање везе
и оправдање на који
начин ће конкретан
програм
суфинансирања
програма остварити,
промовисати и
штитити јавни интерес
(на пример, кроз
одређивање
приоритета у
финансирању за
конкретну годину,
тематских области
програма и јавних
конкурса и слично).
Одлука
усвојенаа од
стране СО

Донет општи
акт којим се
успоставља
дефинисање
јавног интереса

е ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

Председни Децемба
За
к СО
р 2024. спровођењ

Скупштина 30.3.2025
Општине
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конкурса за сваки
појединачни програм.
Правни оквир који
регулише
суфинансирање
програмa од јавног
интереса које
реализују удружења
треба да садржи
најмање следеће: 1)
начин утврђивања
услова, критеријума и
мерила за бодовање
предлога пројеката, 2)
обавезу јавног
објављивања свих
докумената који
настају у току
спровођења конкурса,
3) регулисање рада
конкурсних комисија
са посебним акцентом
на управљање сукобом
интереса, 4) начине
вршења мониторинга,
евалуације и
финансијске контроле
одобрених пројеката и
програма.
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Обезбедити пуну
транспаретност
процеса
суфинансирања
програмa од јавног
интереса које
реализују
удружења.

Успоставити
елементе
управљања
сукобом интереса
чланова конкурсне
комисије која
спроводи конкурс
за суфинансирање
програмa од јавног
интереса које
реализују
удружења.

9.1.3

9.1.4

Година XX - Број 13
Одлука из тачке 9.1.1.

Одлука
усвојенаа од
стране СО

е ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

Председни Децемба
За
к СО
р 2024. спровођењ

Елементи управљања Измене и допуне Одлуке из Усвојене измене Председни Децемба
За
тачке
9.1.1.
и
допуне
к
СО
р
2024.
сукобом интереса
спровођењ
Одлуке од
подразумевају
е ове
стране СО
најмање следеће:
активности
Потписивање изјаве о
нису
непостојању приватног
потребни
интереса у вези са
додатни
учесницима конкурса;
ресурси
Успостављање
института изузећа у
случају постојања
приватног интереса:
Прописивање
одговорности за члана
комисије за кога се
утврди да је био у
сукобу интереса;

Пуна транспарентност
процеса се обезбеђује
кроз објављивање свих
докумената који
настају у току
спровођења конкурса,
а нарочито докумената
који настају у раду
конкурсне комисије,
јавност састанака
конкурсне комисије и
учешће
заинтересованих
представника јавности
у њиховом раду грађанских посматрача
(без права
одлучивања).
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Област: 10: Инспекцијски надзор

мониторинга, евалуације
и финансијске контроле
на интернет презентацији
општине.

Обезбедити
Интерним правним
Одлука из тачке 9.1.1. Одлука усвојенаа Председник
од стране СО
СО
оквиром потребно је
обавезне
елементе
предвидети елементе
мониторинга,
мониторинга, евалуације
евалуације и
и финансијске контроле
финансијске
над програмима од јавног
контроле
интереса које реализују
над програмима од удружења, са обавезом
јавног интереса које објављања свих извештаја
реализују удружења. о резултатима

Децембар
2024.

За
спровођење
ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

Према Закону о инспекцијском надзор, ЈЛС су добиле значајне надлежности у области инспекцијског надзора и то како у изворним надлежностима, тако
и у надлежностима које су јој пренете са централног или покрајинског нивоа власти. Локалној самоуправи су дата овлашћења да самостално регулише
поједина питања у области инспекцијског надзора, што уз описане ризике од корупције ствара потребу да се ова област нађе и у локалном
антикорупцијском плану. У овом смислу речи нарочито су важна два поља ове надлежности: 1) процена ризика и план инспекцијског надзора и 2)
координација и унутрашња контрола инспекцијског надзора које је неопходно успоставити на нивоу ЈЛС.

Опис области: Имајући у виду карактер и обим овлашћења којима располажу јавни службеници задужени за инспекцијски надзор, а у циљу адекватн ог
остваривања и заштите јавног интереса (на пример, интереса у области здравља и безбедности грађана), спречавање корупције и з лоупотреба у вези са
коришћењем датих овлашћења има нарочит значај у процесу вршења инспекцијског надзора. То је, између осталог, препознато и приликом израде
полазних основа за усвајање актуелног Закона о инспекцијском надзору који је усвојен 2015. године. Уколико је ова важна надлежност државне управе
подложна различитим коруптивним ризицима, штета која може настати потенцијално има озбиљне последице по јавни интерес, по живот, здравље,
безбедност и остваривање различитих права грађана. Коруптивни утицај у вршењу инспекцијског надзора настаје, пре свега, услед контакта између лица
која врше надзор и надзираних субјеката, односно услед утицаја који на службенике могу вршити они над којима се врши надзор, а што је као проблем
констатовано и у резултатима различитих истраживања.

9.1.5

Успостављање
института
поништавања одлука
за које се утврди да су
донете у околностима
сукоба интереса.
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Базна вредност
индикатора

Година XX - Број 13

Назив мере

Прописати
посебне елементе
процене ризика и
учесталост вршења
инспекцијског
надзора на основу
процене ризика из
изворне
надлежности
општине

Р. бр. мере

10.1.1

Активности

Доношење интерног упутства
Интерним
актом/упутством
детаљније регулисана
ова законска обавеза,
односно одређен
начин/форма у којој се
прописују посебни
елементи процене
ризика, учесталост
вршења инспекцијског
надзора и плана

Индикатор испуњености
(квалитета) мере

Дoнeт je Пoслoвник o рaду Кoмисиje зa кooрдинaциjу инспeкциjскoг нaдзoрa нaд
пoслoвимa из извoрнe нaдлeжнoсти oпштинe Клaдoвo.

2)Скупштинa oпштинe Клaдoвo дoнeлa je aкт (рeшeњe) o oбрaзoвaњу Кoмисиje зa
кooрдинaциjу инспeкциjскoг нaдзoрa нaд пoслoвимa из извoр
нe нaдлeжнoсти
oпштинe Клaдoвo (“Сл. лист oпштинe Клaдoвo”, бр. 6/2020).

Oдeљeњe зa инспeкциjскe пoслoвe дoнeлo je Гoдишњи плaн инспeкциjскoг нaдзoрa
кojи je oбjaвљeн нa интeрнeт стрaници oпштинe Клaдoвo
https://www.kladovo.org.rs/odelјenje -za-inspekcijske-poslove.htm - у склaду сa
Зaкoнoм o инспeкциjскoм нaдзoру.

Донето
упутство

Индикатори
активности

Начелник
ОУ

Одговорни
субјекат

Потребни
ресурси

е ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

Децемб
За
ар 2023. спровођењ

рок

Напомене

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

До усвајања ЛАП-а 1 јавна политика
У oблaсти инспeкциjскoг нaдзoрa нaрoчитo су вaжнa двa пoљa oвe нaдлeжнoсти: 1) није донета ниједна
прoцeнa ризикa и плaн инспeкциjскoг нaдзoрa и 2) кooрдинaциja и унутрaшњa
јавна политика
кoнтрoлa инспeкциjскoг нaдзoрa кoje je нeoпхoднo успoстaвити нa нивoу JЛС.
којојм се уређује ова
област
1)У трeнутку изрaдe ЛAП-a нијe усвojeн aкт o пoсeбним eлeмeнтимa прoцeнe ризикa,
учeстaлoсти вршeњa инспeкциjскoг нaдзoрa нa oснoву прoцeнe ризикa и пoсeбним
eлeмeнтимa плaнa инспeкциj скoг нaдзoрa из извoрних нaдлeжнoсти oпштинe
Клaдoвo.

Индикатори циља

Циљ 10.1. Смањење дискреционих овлашћења и већа транспарентност у поступању инспекцијских служби
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10.1.3

10.1.2

Објављивати
посебне елементе
процене ризика и
учесталост вршења
инспекцијског
надзора на основу
процене ризика из
изворне
надлежности, као
и процедуру за
процену посебних
ризика који су
специфични за
сваку локалну
заједницу

Елементи описани у
мери објављени на
интернет презентацији
општине;
Успостављена обавеза
редовног ажурирања
објављених података.

надзора из изворних
надлежности.
Прописати обавезу Интерним
усвајања
актом/упутством
процедуре за
одређена процедура
процену посебних која треба да садржи
ризика који су
изворе информација о
специфични за
локално специфичним
сваку локалну
ризицима за сваку
заједницу
област у којој се врши
инспекцијски надзор,
процену утицаја
ризика на стање у
областима и процену
потребе за надзором у
складу са ризицима.
Донето
упутство

Донето
упутство

Упутство из тачке 10.1.1.

Упутство из тачке 10.1.1.

Начелник
ОУ

Начелник
ОУ

е ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

Децемб
За
ар 2023. спровођењ

е ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

Децемб
За
ар 2023. спровођењ
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Сузбијање корупције и неправилности у поступцима јавних набавки често се налази у колизији са мање или више оправданим захтевима за ефикасношћу
поступака, односно са повећањем брзине којом се за потребе јавног сектора и његовог адекватног функционисања набављају добра и услуге. Осим тога,
захтев за обезбеђивањем потребне конкуретности на тржишту такође је у појединим аспектима у колизији са антикорупцијским политикама и мерама,
иако на први поглед то треба да буду међусобно компатибилни захтеви, већа конкуренција подразумева већу међусобну контролу између понуђача, а
тиме и смањење потенцијалних коруптивних утицаја на наручиоце. То, међутим, често није случај, јер се у областима у којима постоји оштрија
конкуренција, а слаба отпорност система на коруптивне утицаје, експоненцијално повећавају и интензитет и форме утицаја понуђача на наручиоце да баш
они добију уговор за одређену јавну набавку.

Опис области: Јавне набавке се, према својој природи, перманентно налазе у фокусу различитих антикорупцијских јавних политика, не само у Србији.
Усвајањем новог Закона о јавним набавкама из 20 19. године, учињено је доста помака у правцу спречавања корупције у овој области. Ипак, досадашња
примена Закона већ је захтевала одређене измене и допуне, а показала је и да је на институционалном нивоу могуће и потребно додатно унапредити
примену позитивних прописа у области јавних набавки. Агенција је то утврдила, између осталог, посетама институцијама у току контроле планова
интегритета, у којима јавне набавке чине једну од заједничких области за цео јавни сектор.

Област 13. Јавне набавке

Опис области: Чланом 36. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да скупштина ЈЛС оснива стална или повремена радна тела за разматрање п
итања
из њене надлежности, давање мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси, као и за обављање других послова утврђених статутом. С друге стране,
Закон прописује да се питања броја, избора, као и права и дужности председника и чланова ових тела утврђују Статутом ЈЛС. Иако нормативни оквир и
пракса не указују нужно на постојање неког од облика корупције у процесу формирања и рада радних тела, начин на који је ова о бласт регулисана, као и
подаци и анализе праксе у овој области указују на значајан степен нетранспарентности, велика дискрециона ов лашћења оснивача радних тела и самих
радних тела, као и на потенцијалну неефикасност и несврсисходност у трошењу јавних ресурса. На пример, постојећи нормативни о квир не предвиђа
формирање регистра, односно јединствене евиденције на нивоу било ког органа јавне власти, па ни на нивоу ЈЛС, а у којој би се налазили подаци о
формирању, укупном броју и утрошеним средствима за рад сталних и повремених радних тела, као и о резултатима њиховог рада остигнутим
ип
циљевима.
Управо због заштите јавног интереса, који може бити нарушен постојећим начином на који се у пракси одвија формирање, функционисање и финансирање
радних тела, ова област на нивоу локалне самоуправе може значајно бити унапређена кроз усвајање и примену локалног антикорупцијског плана,
нарочито у след ећим идентификованим проблемима: одусуства јединствене евиденције о формирању, укупном броју и утрошеним средствима за рад
сталних и повремених радних тела, одсуства јасно постављених циљева, задатака и рокова, непостојања или неадекватног правног основа за формирање
радних тела, одсуства јасних услова и критеријума за избор чланова радног тела и њиховог броја, регулисања права на накнаду и нејасног односа између
радних тела и редовних послова других органа и служби ЈЛС.

Област: 12. Формирање радних тела на нивоу општине

Опис области: Изменама и допунама Закона о планирању и изградњи из децембра 2014. године (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 испр., 64/10
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019 - др.закон, 9/2020 и 52/2021 обухваћено
је више значајних питања као што су: обједињена процедура; рани јавни увид; урбанистички пројекат; посебни случајеви формирања грађевинске парцеле;
допринос за уређивање грађевинског земљишта, као и рад Комисије за технички преглед објекта и Комисије за планове. Ова питања, односно начини за
њихово регулисање део су Локално антикорупцијског плана општине Кладово односно требало би да буду и део сваког појединачног ЛАП-а у складу са
потребама и досадашњим учинцима ЈЛС у овој области.

Област 11: Просторно и урбанистичко планирање и изградња
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Донет
Правилник

Донет
Правилник

Донети Правилник који
уређује ову област

Правилник из тачке 14.1.1.

Успоставити
обавезу
информисања
јавности о фазама
и току буџетског
циклуса.

Успоставити
обавезу
адекватног
укључивања
заинтересоване
јавности у процес
планирања и
припреме буџета.

14.1.1.

14.1.2

Усвојен интерни оквир
општине којим се
дефинише следеће:
План и програм
укључивања
заинтересоване
јавности у процес
планирања и
припреме буџета;
Методе (начине)
укључивања који треба
да обухвате:
- јавне расправе

Усвојен интерни оквир
општине којим се
дефинише следеће:
План и програм
информисања о
буџетском циклусу;
Средства (начине)
информисања;
Средства (начине) за
праћење резултата и
ефеката информисања.
Општинско
веће

Општинско
веће

Одговорни
субјекат

Индикатори
активности

Активности

Назив мере

Р. бр. мере

Индикатор испуњености
(квалитета) мере

До усвајања ЛАП-а није
донета ниједна јавна
политика

Базна вредност
индикатора

Усвојене интерне процедуре и формиран организациони оквир који омогућава
повећање транспарентности, смањење дискреционих овлашћења и јачање
грађанског надзора и контроле над локалним буџетом број консултативних
састанака са грађанством
број јавних расправа
број орагнизованих давања предлога пројеката од стране грађана
број грађана који су гласали за пројекте

Индикатори циља

Март
2027.

Март
2027.

рок

За
спровођење
ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

За
спровођење
ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

Потребни
ресурси

Напомене

1 јавна политика

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Циљ 14.1. Успостављен ефикасан систем информисања и укључивања јавности у процес планирања и надзора над трошењем локалног буџета
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14.1.3

Успоставити
обавезу
извештавања
јавности о
реализацији
локалног буџета.

- истраживање о
приоритетима локалне
заједнице
- друге форме
изјашњавања грађана
и прикупљања
предлога о пројектима
од значаја за локалну
заједницу, у складу са
постојећим и
расположивим
буџетским оквиром.
Обавеза
систематизовања,
анализе и
објављивање
резултата укључивања
заинтересоване
јавности у процес
планирања и припреме
буџета.
Усвојен интерни оквир Правилник из тачке 14.1.1.
општине којим се
дефинише следеће:
Форме извештавања
јавности о реализацији
буџета;
Учесталост
извештавања јавности
о реализацији буџета.
Донет
Правилник

Општинско
веће

Март
2027.

За
спровођење
ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси
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14.1.4

Успоставити
обавезу редовне
израде Грађанског
водича кроз буџет
локалне
самоуправе

Грађански водич кроз
буџет садржи најмање
следеће елементе, који
су састављени на
начин који је разумљив
најширем кругу
становника локалне
заједнице:
1. Опис процеса
планирања,
припреме,
усвајања,
реализације и
контроле
локалног
буџета;
2. Листу
буџетских
корисника;
3. Приказ
буџетских
прихода;
4. Приказ
буџетских
расхода;
5. Приказ
програма/проје
ката који се
финансирају из
буџета
6. Промене у
локалној
буџетској
политици у
односу на
претходну
годину/године
и планове за
наредну/наред
не године.

Правилник из тачке 14.1.1.

Донет
Правилник

Општинско
веће

Март
2027.

За
спровођење
ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси
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Година XX - Број 13

Циљ 16.1. Обезбеђене правне, институционалне, организационе и техничке претпоставке за праћење применеЛАП-а

Опис области: Координација спровођења и праћење спровођења локалног антикорупцијског плана је од кључног значаја за његову примену. Због тога је
неопходно да свака ЈЛС одреди лице/тело надлежно за координирање одговорних субјеката на нивоу ЈЛС и да формира тело које ће бити одговорно за
праћење њ егове примене и које ће о томе обавештавати јавност и друге заинтересоване актере у локалној заједници. Треба нагласити да мере и
активности из ЛАП-а спроводе органи ЈЛС, док тело надлежно за праћење примене ЛАП-а прати да ли се мере и активности спроводе на начин на који је
то дефинисано у ЛАП -у. Због тога је веома важно да тело надлежно за праћење примене ЛАП-а буде независно од саме ЈЛС, односно од њених органа,
руководилаца и службеника. У том смислу, ЈЛС треба да организује и обезбеди спровођење поступка избора чланова овог тела на начин који ће обезбедити
каснију независност рада овог тела, као и да обезбеди неопходне услове за рад тог тела. Осим тога, то тело у сарадњи са други м органима ЈЛС треба да
одреди и сопствени делокруг послова и активности који се неће односити само на праћење примене ЛАП-а, већ ће се односити и на: покретање сопствених
иницијатива, давање савета и мишљења у вези са применом ЛАП -а, реаговања на представке поднете због сумње у непоштовање или непримењивање
ЛАП-а, препоручивање мера у случају нереализовања мера или кршења ЛАП-а, као и на предлагање грађанског посматрача за оне мере из ЛАП-а за које
је тај институт предвиђен.

Област : 16. Обезбеђивање правних, институционалних, организационих и техничких претпоставки за координацију спровођења и праћење
примене ЛАП-а

Област 15: Јачање интерних механизама финансијске контроле
Опис области: Управљање јавним ресурсима треба да буде одговорност сваког појединачног органа јавне власти који тим ресурсима располаже. Да би
они могли да испуне ту важну функцију, неопходно је успостављање и јачање интерних механизама за управљање јавним ресурсима, као и јачање
интерне контроле над трошењем средстава. Досадашња пракса у овој области показује значајне недостатке, а неки од њих су: постојећи систем
формирања буџета органа јавне власти није довољно транспарентан и није адекватан са становишта објективног праћења и ефикасне контроле; не постоји
јединствени правни оквир за успостављање ових механизама; круг субјеката, односно органа јавне власти који су у обавези да уведу ове механизме је
ограничен само на неке државне органе; критеријуми за успостављање су дати само на нивоу броја запослених, а не и буџета којим располажу; интерни
ревизор и нису независни у свом раду, јер су подређени руководиоцима органа у којима раде; не постоје капацитети, нити обучени кадрови у органима
јавне власти који су способни да спроводе ефикасно финансијско управљање и контролу и тако даље. Сви ови недостаци нарочито се односе на ЈЛС, које су
додатно оптерећене недостатком потребних кадрова и ресурса за адекватно спровођење процеса буџетске контроле, интерне ревизије и финансијског
управљања и контроле. Упркос бројним ограничењима са којима се суочава већина ЈЛС у Србији, локалним планом за борбу против корупције неопходно
је предвидети макар припрему успостављања адекватног система интерне ревизије и финансијског управљања и контроле, као и јачање капацитета
буџетске инспекције тамо где она нема довољно капацитет а за рад. Период важења локалног антикорупцијског плана ће бити такав да је у периоду
његовог важења неопходно извршити анализу постојећих ресурса и капацитета и предвидети унутрашњерераспоређивање кадрова, њихову едукацију
или запошљавање нових лица која би се бавила овим, за сузбијање корупције веома важним областима
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Базна вредност
индикатора

Назив мере

Одредити
лице/тело на
нивоу општине
које је задужено за
координацију
одговорних
субјеката у
спровођењу
активности из ЛАПа.

16.1.1.

Лице/тело задужено за
координацију
одговорних субјеката у
спровођењу
активности из ЛАП-а
има обавезу да води
рачуна о роковима за
спровођење
активности, да о
доспелим роковима и
обавезама
благовремено
обавештава одговорне
субјекте, као и да врши
техничко,
организационо и
административно
усклађивање рада
службеника/организац
ионих једница и органа
ЈЛС у процесу
спровођења
активности из ЛАП-а.

Индикатор испуњености
(квалитета) мере

Донети Решење о
именовању лица актом
предсденика општине које
ће бити задужено за
координацију одговорних
субјеката у спровођењу
активности из ЛАП-а

Активности

Циљана (пројектована)
вредност индикатора

Одговорни
субјекат

Председн
ик
општине

Донето
решење

Јул
2023.

рок

За
спровођење
ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

Потребни
ресурси

Реализовати мере из ЛАП-а.
Напомене

Формирати тело за праћење примене ЛАП-а,

У периоду спровођења ЛАП-а одредити лице
које ће бити задужено за координацију
одговорних субјеката у спровођењу ЛАП-а;

Индикатори
активности

Није применљиво (Н/А)
Одређено лице/тело на нивоу општине које је задужено за
координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а.
Формирано тело за праћење примене ЛАП-а.
Реализоване мере из ЛАП
-а, у складу са њима придруженим
индикаторима и другим елементима из ЛАП-а.

Р. бр. мере

·
·

·

Индикатори циља
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16.1.2.

Формирати
Комисију за избор
чланова тела за
праћење примене
ЛАП-а.

Година XX - Број 13
3. Донети
Пословник о раду
Конкурсне
комисије.

2. Донети
Правилник о
условима,
критеријумима и
поступку
сопровођења
јавног конкурса за избор
чланова Тела за праћење
примене ЛАП-а.

1. Донети решење
о образовању
конкурсне
комисије за избор
чланова Тела за праћење
примене ЛАП-а.

4. Спровести јавни
конкурс за избор
2. Комисија усваја свој чланова Тела за праћење
пословник о раду,
примене ЛАП-а и
дефинише услове,
сачинити ранг
критеријуме и мерила
за избор чланова тела листу
за праћење примене
ЛАП-а, објављује јавни

Препоручује се да
представници органа
општине и
представници других
органа јавне власти
(централних) који
функционишу у
локалној заједници не
чине већину у
Комисији.

1. У Комисију је
неопходно именовати
представнике органа
општине, локалних
невладиних
организација и
удружења грађана,
локалних медија и
грађане, као и
представнике других
органа јавне власти
(централних) који
функционишу у
локалној заједници, а
који не представљају
део система локалне
самоуправе (на
пример, представници
правосудних и других
органа).

3. Донет
Пословник о
раду
Конкурсне
комисије

2. Донет
Правилник
О условима,
критеријуми
ма

1.Донето
решење о
образовању
Комисије за
избор
чланова Тела
за праћење
примене
ЛАП-а.

Конкурсна
комисија

Општинско
веће

Јул
2023.

За
спровођење
ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси
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У циљу обезбеђивања
независности тела,
неопходно је да се у
условима дефинише да
кандидати, односно
чланови будућег тела,
између осталог:
1)Не могу бити носиоци
било које функције у
политичкој странци;
2)Не могу бити бити
јавни функционери у
смуслу одредаба
чланова Закона о
Агенцији за борбу
против корупције;
3)Нису радно
ангажовани у органима
општине по било ком
основу (на одређено
или неодређено време,
ангажовани у форми
рада ван радног односа
и др.);
4)Имају место
пребивалишта на
територији општине
Књажевац;

позив за достављање
пријава за чланове
тела за праћење ЛАПа, односно расписује и
спроводи јавни
конкурс за избор
чланова тела.
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5. Комисија доставља
Скупштини општине
ранг листу кандидата са
избор чланова тела, са
образложењем.

4. Чланови Комисије
дају писане изјаве о
непостојању приватног
интереса у вези са
учесницима конкурса
или се изузимају из рада
Комисије уколико такав
интерес постоји.

Неки од минималних критеријума на основу којих ће бити формирана ранг листа, а које Комисија мора унапред усвојити, треба да се односе на следеће: 1)
знање из области домаћих и међународних антикорупцијских докумената и прописа; 2) информисаност о стању, односно о пракси и случајевима у области борбе
против корупције; 3) лична мотивисаност за чланство у телу за праћење примене ЛАП-а; 4) предлози за унапређење превенције и сузбијања корупције, нарочито на
локалном нивоу; 5) виђење места, улоге и активности тела за праћење примене ЛАП-а; 6) искуство у борби против корупције; 7) лични и професионални интегритет.

13

5)Нису осуђивани или се
против њих не води
судски поступак за дела
која се односе на
корупцију.
3. Комисија прима и
разматра пристигле
пријаве, оцењује
формалну испуњеност
услова, спроводи
процедуру усменог
и/или писменог
тестирања кандидата у
циљу формирања ранг
листе на основу
усвојених критеријума,
јавно обављује листу
пристиглих пријава и
записнике о свом раду
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Надлежни орган и
службе општине
обезбеђују просторије,
опрему, буџет и
административнотехничку подршку
(најмање техничког
секретара) за рад тела
надлежног за праћење
примене ЛАП-а.

Тело за праћење
примене ЛАП-а, у
сарадњи са
надлежним органима
и службама општине,
усваја пословник о
свом раду, као и друга
акта од значаја за рад
тела.
Актима о раду тела
потребно је
предвидети активности
тела које могу бити
како од значаја за

Обезбедити
неопходне
техничке,
кадровске и
материјалне
услове за рад тела
за праћење
примене ЛАП-а.

Усвојити акте о
раду тела за
праћење примене
ЛАП-а.

16.1.4.

Скупштина општине, у
складу са резултатима
конкурса који
спроводи Комисија,
односно у складу са
ранг листом
кандидата, доноси
одлуку о избору
чланова тела за
праћење примене
ЛАП-а, односно усваја
акт о формирању тела
за праћење примене
ЛАП-а.

Именовати
чланове тела за
праћење примене
ЛАП-а, односно
усвојити акт о
формирању тела за
праћење примене
ЛАП-а.

16.1.3

Година XX - Број 13
Донето
решење од
стране СО

Донети решење из тачке
17.1.4. у којем ће
истовремено да се именује
секретар овог тела

Усвојити пословник о раду Усвојен
Тела за праћење ЛАП-а
пословник о
раду Тела за
Усвојити и друга потребна праћење
акта од значаја за рад
примене
форума уколико се
ЛАП-а и
анализом предвиђених
друга
активности утврди да је
потребна
потребно донети додатне акта за
акте за остваривање мере праћење
примене
ЛАП-а

Донето
решење од
стране СО

Донети решење о именовању
тела за пражење примене
ЛАП-а

Септем
бар
2023.

Тело за
праћење
примене
ЛАП-а

Новем
бар
2023.

Председмн Септем
ик СО
бар
2023.

Председни
к СО

200.000,00
динара

За
спровођење
ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

За спровођење ове
мере потребни су
додатна
финансијска
средства која су
предвиђена у мери
17.1.4
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његов рад, тако и за
отклањање ризика од
корупције, за јачање
свести локалне
заједнице о значају,
начинима
препознавања и
као
сузбијања корупције,
и за јачање
надзорне улоге овог
тела (на пример,
организовање
семинара, обука,
едукација,
објављивање извештаја
и других информација о
стању у области борбе
против корупције на
локалном нивоу,
спровођење или учешће
у активностима и
пројектима који се
односе на борбу против
корупције на локалном
нивоу, организовање
координационих
састанака са
представницима других
органа који функционишу
у локалној зајединици,
покретање сопствених
иницијатива, давање
савета и мишљења у
вези са применом ЛАП-а,
реаговања на представке
поднете због сумње у
непоштовање или
непримењивање ЛАП-а,
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16.1.5.

Усвојити акт о
начину праћења
примене ЛАП-а.

препоручивање мера у
случају нереализовања
мера или кршења ЛАП-а,
као и на предлагање
грађанског посматрача
за оне мере из ЛАП-за
које је тај институт
предвиђен).
Тело за праћење
примене ЛАП-а, у
сарадњи са
надлежним органима
и службама општине,
усваја акт којим се
прописује начин
праћења ЛАП-а, а који
садржи најмање
следеће елементе:
Ø начин и рокове
за
извештавање
одговорних
субјеката о
мерама и
активностима
које су
прописане у
ЛАП-у;
Ø начин за
прикупљање
других
(алтернативних
) информација
о стању и
статусу мера и
активности
прописаних у
ЛАП-у;
Донети Правилник који
уређује ову област

Септем
бар
2023.

За
спровођење
ове
активности
нису
потребни
додатни
ресурси

Агенција за
спречавање
корупције објавила
је ''Методологију за
праћење примене
ЛАП-а и
извештавање'' тако
да ће ова
Методологија бити
примењена и код
израде акта о
праћење примене
ЛАП-а општине
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Ø рокове за
израду и
објављивање
извештаја о
праћењу
примене ЛАПа; извештај се
подноси
Скупштини
општине и
презентује
јавности
најмање
једном
годишње;
Ø мере за
поступање и
позивање на
одговорност
надлежних
служби и
органа
општине, као и
других органа
јавне власти и
локалних актера
у случају
непоступања по
мерама и
активностима
прописаних у
ЛАП-у.
Ø предлоге за
евентуалну
ревизију ЛАП-а
у складу са
променама до
којих дође у
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промени правног
оквира, променом
околности у
општине и
локалној заједници
или у складу са
проблемима и
зазовима у
примени ЛАП-а.
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Прилог: Попис правних и других аката коришћених у току анализе ризика од корупције и израде
Локалног антикорупцијског плана
Напомена: Попис дат према редоследу појављивања и навођења у документу

1. Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23.
2. Национална стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године
(“Службени гласник РС“, бр. 57/13)
3. Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за
период од 2013. до 2018. године (“Службени гласник РС”, бр. 79/13.)
4. Закон о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 - др. закон 101/16 - др. Закон,
111/21)
5. Закон о спречавању корупције (“Службени гласник РС”, бр35/19, 88/19, 11/21 –аутентично тумачење,
94/2021 и 14/2022).
6. Кривични законик (“Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 - испр., 107/05 - испр., 72/09, 111/09, 121/12,
104/13, 108/14, 94/16 и 35/19)
7. Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник
РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018 и 114/2021)
8. Закон о заштити узбуњивача (“Службени гласник РС”, бр. 128/14)
9. Закон о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 15/2016 и 88/2019)
10. Закон о јавној својини (“Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.пропис,
108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020)
11. Закон о донацијама и хуманитарној помоћи (“Службени лист СРЈ”, бр. 53/01, 61/01-испр. и 36/02 и
“Службени гласник РС”, бр. 101/05 - др. закон)
12. Закон о удружењима (“Службени гласник РС”, бр. 51/2009, 99/2011-др.зaкон и 44/2018-др.закон)
13. Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање
програмa од јавног интереса које реализују удружења (“Службени гласник РС”, бр. 16/2018)
14. Закон о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 i 12/16 - аутентично
тумачење)
15. Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
(“Службени гласник РС”, бр. 16/16)
16. Закон о инспекцијском надзору (“Службени гласник РС”, бр. 36/2015, 44/2018-др.закон и 95/2018)
17. Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.91/2019).
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На основу члана 12.став 1.тачка 11)) Закона о
јавним набавкама (Сл гласник РС", бр. 91/2019),
члана 4.став 3. Закона о комуналним
"делатностима („Сл.гласник РС*. бр, 88/2011,
104/2016 и 95/2018) и члана 40 Статута општине .
Кладово („Сл.лист општине Кладово*,
бр.7/2019), Скупштина општине Кпадово на
седници одржаној 08.07.2022. године донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА
ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „КОМУНАЛАЦ”
КЛАДОВО ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПРУЖАЊА УСЛУГА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Члан 1.
Додељује се Јавном предузећу „Комуналац"
Кладово искључиво право на обааљање
делатности пружања услуга одржавања:
1) Послови одржавања хигијене (чишћење
улица и тротоара, изношење и одвожења
смећа),
2) Одржавање, чишћење и третирање
зелених површина (кошење травњака,
г р а бу љ а њ е , од р ж а ва њ е руж а ,
од р ж а в а њ е ш и б љ а , од р ж а в а њ е
дрвореда-стабла, реконструкција
травњака и ђубрење зеле
них
површина).
3) Управљање јавним (Општинским
путевима и улицама) и некатегорисаним
путевима на територији општине
Кладово ,
4) Послови обављања зоохигијене на
територији општине Кладов,
5) Послови на чишћењу водотокова другог
реда из надлежностима
општине
Кладово са припадајућим каналима и
уливима.
Члан 2.
Овлашћује се Општинско веће општине
Кладово да разматра и доноси Одлуке у вези са
приспелим понудама ЈП Комуналац Кладово, а
које су у вези са обављањем делатности пружања
услуга на које се Закон о јавним набавкама не
примењује.
Овлашћује се начелник Општинске управе
Кладово да у име општине Кладово закључује са
Година XX - Број 13

Јавним предузећем „Комуналац" Кладово
уговоре о пружању услуга у складу са понудама
које ће ЈП „Комуналац" Кпадово достављати
Општинском већу општине Кладово на почетку
сваке пословне године.
Члан 3.
Одлуку доставити: Одељењу за буџет и
финансије, Одељењу за инспекцијске послове
Општинске управе Кладово, ЈП Комуналац
Кладово и архиви.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да
важе Одлука о додељивљњу искључивог права
ЈП „Комуналац” Кладово за обављање
делатности пружања услуга на које се Закон о
јавим набавкама не примењује.023-3/2020-I од
09.03.2020. год.,бр., бр.023-3/2021-I од
05.03.2021. године, и бр. 023-6/2021-I од
08.06.2021. године.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Кладово”.
Број: 023-13/2022-I
У Кладову, 08.07.2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
Секретар
Бранислав Јордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Арежина Радован

На о снову члана 15. Правилника о
суфинансирању мера енергетске санације
породичних кућа и станова на територији
општине Кладово по Јавном позиву Управе за
финансирање и подстицање енергетске
ефикасности ЈП 1/22 („Сл.лист општине
Кладово“, бр.12/2022) и чл. 70. Статута општине
Кладово(„Службени лист општине Кладово“
,бр.7/2019), Општинско веће општине Кладово
дана 24.06.2022. године, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У
СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И
СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
08.07.2022. год.
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КЛАДОВО
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се садржина и начин
објављивања јавног конкурса за учешће
привредних субјеката у спровођењу мера
енергетске санације породичних кућа и станова
на територији општине Кладово, образовање
комисије и спровођење јавног конкурса.
Члан 2.
Зa суфинанирање мeрa енергетске санације
породичних кућа и станова у општини Кладово у
2022.гoдини, oпрeдeљуjу сe срeдствa у укупнoм
изнoсу од 8.000.000,00 динара, од чега су
4.000.000,00 динара срeдствa Oпштинe Кладово,
а 4.000.000,00 динара срeдствa Министарство
рударства и енергетике Републике Србије.

3.услове за учешће по јавном позиву,
4.документација коју подносилац мора
поднети уз пријавни образац,
5.критеријуме за избор,
6.начин и рок подношења пријаве,
7.остале информације
Члан 6.
Одлука ступа на снагу даном доношења и
објављује се у “Службеном листу општине
Кладово”.
Број: 31-5/2022-II
У Кладову, 24.06.2022. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић

Члан 3.
За спровођење мера из члана 1. ове Одлуке
расписује се Јавни конкурс за учешће
привредних субјеката у спровођењу мера
енергетске санације породичних кућа и станова
на територији општине Кладово (у даљем тексту:
Јавни конкурс).
Јавни конкурс биће објављен у „Службеном
листу општине Кладово“, на званичној интернет
презентацији Општине
Кладово
(www.kladovo.org.rs), у средствима јавног
информисања, огласној табли Општинске управе
Кладово.
Члан 4.
Јавни конкурс спроводи Комисија за праћење
реализације појединачних пројеката енергетске
санације (у даљем тексту Комисија) коју
посебним решењем образује Општинско веће
општине Кладово.
Решењем из става 1.овог члана утврђује се
број чланова Комисије, основни подаци о
члановима Комисије (име и презиме, назив
радног места), основни задаци и друга питања од
значаја за рад Комисије.
Члан 5.
Јавни конкурс садржи:
1.предмет јавног позива,
2.финансијски оквир,
Година XX - Број 13

На основу члана 11.став 1. Правилника о
критеријумима и поступку доделе средстава
црквама и верским заједницама бр. 08-1/2022-II
од 25.02.2022. год., Општинско веће општине
К л а д о в о , н а с е д н и ц и од р ж а н о ј д а н а
24.06.2022.године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И
ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА СА
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2022. ГОДИНУ
I
По спроведеном Јавном конкурсу за доделу
средстава из буџета општине Кладово за
2022.годину црквама и верским заједницама са
територије општине Кладово, бр. 08-4/2022-II,
од 30.03.2022.године, сходно достављеном
Записнику Комисије за спровођење конкурса за
додел у ср едст ава ц р квама и вер ски м
заједницама, од 10.06.2022.године додељују се
средства црквама и верским заједницама са
територије општине Кладово за суфинснсирање
из буџета општине Кладово за 2022.годину, у
укупном износу од 3.000.000,00 динара
следећим носиоцима пројекта:

08.07.2022. год.
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Ред.
број

Назив цркве и
верске заједнице

Назив програма

Износ
средстава
одобрених

1.

Црквена општина
Кладово

Опремање велике сале
објекта парохијског дома
п+0 на кп.бр.4270 КО
Кладово

604.800,00 динара

2.

Црквена општина
Манастирица

Грађевинско-занатски
радови у ентеријеру
приземља манастирског
конака су+п+0 на кп.бр.
59/2 и 62/1 КО
Манастирица

2.395.200,00 динара

II
На основу ове Одлуке, Председник општине Кладово закључиће уговоре о суфинансирању
пројекта цркве или верске заједнице са носиоцима пројекта из тачке I ове Одлуке.
III
Носиоцима пројекта из тачке I ове Одлуке, средства за реализацију пројекта исплаћиваће се у
складу са динамиком прилива средстава у буџет општине Кладово за 2022. годину.
IV
Носилац пројекта коме су додељена средства дужан је да Комисији достави наративни и
финансијски извештај о реализацији пројекта након завршетка реализације пројекта до краја текуће
године, односно најкасније до 31.12.2022.године.
Носиоцу пројекта коме су додељена средства, а који не достави извештај у прописаном року, или
уколико ненаменски користи одобрена средства неће бити додељена средства у наредне три године,
односно неће бити разматрано евентуално учешће истог на јавном конкурсу у наредне 3 године.
V
Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Кладово, на огласној табли
Општинске управе Кладово и у „Службеном листу општине Кладово“.
Број:08-6/2022-II
У Кладову, 24.06.2022.год
Обрађивач:
Одељење за управне и заједничке послове;
Одсек за имовинско-правне
послове, правну помоћ и скупштинске послове
Ема Атанасијевић
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
Година XX - Број 13
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На основу члана 51. Закона о јавним
н а б а в ка м а ( „ С л ужбе н и гл а с н и к Р С “ ,
бр.91/2019), члана 46. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др
закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 70.
Статута општине Кладово („Сл.лист општине
Кладово“, бр.7/2019), Општинско веће општине
Кладово на седници одржаној дана 24. јуна
2022. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ
ЗА 2022. ГОДИНУ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
На основу члана 51. Закона о јавним
н а б а в ка м а ( „ С л ужбе н и гл а с н и к Р С “ ,
бр.91/2019), члана 46. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др
закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 70.
Статута општине Кладово („Сл.лист општине
Кладово“, бр.7/2019), Општинско веће општине
Кладово на седници одржаној дана 01. јула
2022. године, д о н о с и

I
Усваја се Измена плана јавних набавки број 6
за 2022. годину:
- Уноси се у план поступак-Израда пројекта
саобраћаја и саобраћајне сигнализације
на мрежи државних путева I и II реда, за
одсек саобраћајних деоница у зони
насеља (зона знакова III-24 и III-24.1) на
територији општине Кладово р.бр.0024
II
O спровођењу ове Одлуке и благовременој
реализацији измењеног Плана јавних набавки
стараће се руководилац и одговорно лице
Одељења за буџет и финансије Општинске
управе Кладово.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине
Кладово“.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ
ЗА 2022. ГОДИНУ
I
Усваја се Измена плана јавних набавки број 7
за 2022. годину:
- Под редним бројем 0021 Санација
постојећег рукоментног игралишта
износ од 4.1666.66,00 дин увећава се и
сада гласи 14.000.000,00 динара.
II
O спровођењу ове Одлуке и благовременој
реализацији измењеног Плана јавних набавки
стараће се руководилац и одговорно лице
Одељења за буџет и финансије Општинске
управе Кладово.

Број: 404-86/2022-II
У Кладову, 24.06.2022. године
Обрађивач:
Одељење за управне и заједничке послове;
Одсек за имовинско-правне
послове, правну помоћ и скупштинске послове
Ема Атанасијевић
Година XX - Број 13

III
Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине
Кладово“.
Број: 404-93/2022-II
У Кладову, 01.07.2022. године
Обрађивач:
08.07.2022. год.
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Одељење за управне и заједничке послове;
Одсек за имовинско-правне
послове, правну помоћ и скупштинске послове
Ема Атанасијевић
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
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