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На основу члана 9. Правилника о раду Локалног антикорупцијског форума, Локални 

антикорупцијски форум доноси, 

 

 

ПЛАН РАДА 

Локалног антикорупцијског форума Општине Варварин 

за 2022. годину 

 

 

Локални антикорупцијски форум (у даљем тексту ЛАФ) је превасходно тело за праћење 

примене ЛАП-а, у складу са посебним Правилником о праћењу ЛАП-а од стране ЛАП-а.  

 

Обавеза ЛАФ-а је да спроводи активности „које могу бити како од значаја за његов рад, тако 

и за отклањање ризика од корупције, за јачање свести локалне заједнице о значају, начинима 

препознавања и сузбијања корупције, као 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, 

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)“. 

 

Функционалност антикорупцијског тела почива на три стуба: 

- Персонални, професионални интегритет чланова, односно институционални интегритет самог 

тела; 

- Расположиви ресурси (техничко-техниолошки, материјално-фунансијски, стручни, кадровски, 

организациони и однос са окружењем) и 

- Утицај (остваривање надлежности антикорупцијског тела на нивоу закона и политика које 

треба да доведу до планираних промена) 

 

Руковођени нормативним оквиром и напред наведним стубовима функционалности 

антикорупцијских тела Годишњи план рада ЛАФ-a Општине Варварин се састоји од две групе 

активности. 

 

Прва група активности се односи на праћење примене ЛАП-а Општине Варварин и 

подношење Извештаја о реализацији ЛАП-а Општине Варварин за период до 2025. године.  

 

     ЛАФ ће у складу са Правилником о праћењу примене ЛАП-а израдити иструмент за 

прикупљање података за потребе Извештаја. ЛАФ ће од обвезниика који су ЛАП-ом били у обавези 

да спроведе мере из ЛАП-а затражити информације: 

- Да ли си спровели меру, 

- Ако јесу спровели меру, да ли има позитивних или/и негативних ефеката 

- Ако нису спровели меру, шта је разлог неиспуњавања мере  

 

Друга група активности се односи на секундарне надлежности ЛАФ-а, односно изградњу 

капацитета ЛАФ-а као тек основаног антикорупцијског тела. 

 

Активности: 

Обуке за чланове ЛАФ-а за потребе праћење примене и ефеката ЛАП-а, односно на пољу 

корупције, борбе против корупције и итегритета. 

У оквиру ове активности чланови ЛАФ-а треба да мапирају потребна знања и вештине за 

потребе праћење примене и ефеката ЛАП-а, односно на пољу корупције, борбе против корупције и 

интегритета и направи временски оквир за реализацију. 
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Успостављање партнерстава ЛАФ-а Општине Варварин са актерима на нивоу јединице 

локалне самоуправе и Србије, пре свега са телима исте врсте у другим локалним самоуправама, 

односн антикорупцијским телима на националном нивоу, а у циљу унапређења борбе против 

корупције и јачање интегритета.  

 

Успостављање процедуре пријема и одговорања на представке правних и физичких лица.   

У оквиру ове активности ЛАФ треба да усвоји свој акт којим прописује које врсте представки се могу 

доставити, како се поступа представкама и којем року се даје одговор подносиоцу представке. 

 

 

 

У Варварину, дана 31. отобра 2022. године 

   ПРЕДСЕДНИК 

Локалног антикорупцијског форума 

                                                                                                                     Драгица Дакић  

      

 


