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В А Р В А Р И Н 

 

Лист излази према потреби 

Годишња претплата 300 дин. 

Цена овог броја 30 дин. 

Рок за рекламацију 10 дана 

 

 

1. 

 

На основу члана 95. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 

35/2019, 88/2019, 11/2021 – аутентично тумачење и 94/2021), члана 8. став 1. и 2. 

Упутства за израду и спровођење плана интегритета („Службени гласник РС”, бр. 145/20, 

43/21 и 48/21), председник општине Варварин доноси: 

 

 

О Д Л У К У 
 

 

 I ИМЕНУЈЕ СЕ радна група за израду плана интегритета у трећем циклусу, у 

складу са Упутством за израду и спровођење плана интегритета, у следећем саставу: 

 

 Зорица Савић, Начелник одељења за буџет и финансије, утврђивање и 

наплату јавних прихода - члан радне групе; 

 Александар Павић, Начелник одељења за локално-економски развој, 

привреду, јавне набавке и урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне 

послове - члан радне групе; 

 Дејан Бркић, Начелник одељења за општу управу, заједничке послове и 

инспекцијски надзор - члан радне групе; 

 Марија Анђелковић, Начелник за друштвене делатности и правне послове - 

члан радне групе; 

 Александар Марковић, Помоћник председника општине - члан радне групе; 

 Драгана Збиљић, Секретар скупштине - члан радне групе; 

 Ивана Шулић, Општински правобранилац - члан радне групе. 

 

 II Радна група врши процену постојећег стања изложености институције 

ризицима од корупције и других неправилности, односно анализира постојеће мере за 

управљање ризицима од корупције; врши процену интензитета ризика од корупције; 
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предлаже рокове и одговорна лица за спровођење мера унапређења којима се смањује 

ризик од корупције, предлаже мере за унапређење интегритета. Радна група у израду 

плана интегритета може укључити и друге запослене у институцији. 

 

 III Радна група завршава израду плана интегритета најкасније до 30.септембра 

2022. године. 

 

IV Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Варварин“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу члана 95. Закона о спречавању корупције, прописана је обавеза да план 

интегритета доносе и спроводе органи Републике Србије, аутономне покрајине, јединице 

локалне самоуправе, градске општине, организације којима је поверено вршење јавних 

овлашћења, установе и јавна предузећа и друга правна лица чији је оснивач или члан 

Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или градска 

општина, који имају више од 30 запослених. 

Одредбом члана 8. став 1, 3. и 4. Упутства за израду и спровођење плана 

интегритета прописано је да у фази припреме руководилац институције доноси одлуку о 

именовању радне групе за израду плана интегритета. Да се радна група састоји од три до 

седам чланова у зависности од сложености организационе структуре институције и броја 

запослених; да се у радну групу именују запослени из различитих области 

функционисања институције, као и да радна група о сваком одржаном састанку води 

записник.  

Радна група израђује план интегритета институције на основу нацрта (модела) 

плана интегритета који је сачинила Агенција за спречавање корупције.  

На основу наведеног донета је одлука као у диспозитиву. 

 

 

Број: 400-4-1/2022-II 

У Варварину, дана 13. јануар 2022.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

                                                                                          

                 

ПРЕДСЕДНИК 

/м.п./ Виолета Лутовац Ђурђевић, доктор медицине, с.р. 

 

 2. 

 

На основу члана 97. став 2. Закона о спречавању корупције („Службени гласник 

РС”, бр. 35/2019, 88/2019, 11/2021 – аутентично тумачење и 94/2021), члана 8. став 1. и 

2. Упутства за израду и спровођење плана интегритета („Службени гласник РС”, бр. 

145/20, 43/21 и 48/21), председник општине Варварин доноси:  

 

О Д Л У К У 

 

I ИМЕНУЈЕ СЕ Јелена Весић, заменик председника Скупштине општине 

Варварин,  за лице које ће обављати послове координације у вези са доношењем, 

спровођењем и извештавањем о спровођењу плана интегритета.  
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II Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “ Сл.листу“ 

Општине Варварин. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одредбом члана 97. став 2. Закона о спречавању корупције прописано је да је 

обвезник доношења плана интегритета дужан да одреди лице које ће обављати послове 

координације у вези са доношењем, спровођењем и извештавањем о спровођењу плана 

интегритета. 

Одредбама члана 8. став 1. и 2. Упутства за израду и спровођење плана 

интегритета прописано је да у фази припреме руководилац институције доноси одлуку 

којом ће одредити лице које ће обављати послове координације у вези са доношењем, 

спровођењем и извештавањем о спровођењу плана интегритета. Као и да одлуку о 

одређивању координатора институција поставља у електронску апликацију на начин 

описан у Приручнику за израду и спровођење плана интегритета и тај дан се сматра 

даном достављања одлуке Агенцији. 

 Обавезе координатора наведене су у Упутству, Техничком упутству и 

Приручнику за израду и спровођење плана интегритета. 

 На основу наведеног донета је одлука као у диспозитиву. 

 

Број: 400-4/2022-II 

У Варварину, дана 13. јануар 2022.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

                                                                                          

                 

ПРЕДСЕДНИК 

                                                        /м.п./ Виолета Лутовац Ђурђевић, доктор медицине, с.р. 
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Издавач: 

Општинска упрaва, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин 

Телефон: 037/787-171 

Жиро-рачун број 840-98640-58 

Главни и одговорни уредник: Драгана Збиљић, Секретар СО-е Варварин 

Технички уредник: Срђан Ђорђевић 

 


