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 На основу члана 116. Став 5. и 6. Статута општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“ број 6/19), члана  29. Одлуке о јавној расправи („Службени лист 

општине Сокобања“ број 23/19), Радна група за израду Локалног антикорупцијског плана 

општине Сокобања, подноси  

 

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

НАЦРТА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ЗА 2023-2026 

1. 

Јавна расправа одржана је у периоду од 12.10.2022. до 01.11.2022. године на 

територији општине Сокобања.  

Програм јавне расправе, као и Позив за јавну расправу уредно су оглашени путем 

званичне интернет странице општине Сокобања, а у организацији Општинског већа 

општине Сокобања. 

Позив за јавну расправу поред званичне интернет странице, оглашен је и путем 

званичних страница на друштвеним мрежама општине Сокобања. 

У склопу јавне расправе грађани су могли да поднесу своје предлоге и сугестије 

путем маил адресе skupstina@opstinasokobanja.com, поштом на адресу Светог Саве бр. 23 

или лично на писарници Општинске управе општине Сокобања.  

Лице за контакт била је Соња Стефановић, лице задужено за координацију 

одговорних субјеката у спровођењу активности на изради Локалног антикорупцијског 

плана општине Сокобања.  

Радну групу која је учествовала у изради Нацрта ЛАП-а чинили су: 

1. Јелена Јаношевић, заменик правобраниоца општине Сокобања, 

2. Душица Станковић, руководилац Одељења за имовинско правне послове, 

нормативне послове и послове јавних набавки, 

3. Ана Јанчић, послови набавки, евидентирања и управљања имовином, 

4. Милан Здравковић, нормативно правни послови и послови одбране, 
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5. Дејан Маринковић из Сокобање, представник Сокобањског еколошког 

друштва; 

6. Иван Стојковић из Сокобање, представника грађана; 

 

Нацрт је био доступан јавности, тако што је био постављен на интернет страници 

општине Сокобања, а током трајања јавне расправе било је обезбеђено стално присуство 

стручног лица које је, сваког радног дана,  омогућавало увид у комплетан текст Нацрта са 

давањем образложења и детаљнијих информација о појединостима истог и које је указивало 

на могућност да се примедбе на нацрт могу достављати у писменој форми. 

 

2. 

 

У току трајања јавне расправе стигла је једна писана примедба коју је доставила 

заменик начелника Општинске управе општине Сокобања, Милена Раденковић Гаћеша и 

то примедба на област 2. мере 2.3.1, 2.3.2 и 2.3.4, јер је истима и то мером 2.3.1. предвиђено 

усвајање Правилника о управљању сукобом интереса запослених у Оштинској управи којим 

ће се дефинисати поступак пријаве приватног интереса запослених, поступак пријављивања 

сумње у сукоб интереса, као и то да је сукоб интереса тежа повреда радне обавезe, мером 

2.3.2 да се Правилником из тачке 2.3.1. регулише начин одређивања овлашћених лица за 

примену правила о сукобу интереса запослених у Општинској управи и донесу решења о 

именовању овлашћених лица за примену правила о сукобу интереса запослених у 

Општинској управи, а мером 2.3.4. да се истим Правилником регулише поступак 

извештавања о раду овлашћених лица за примену правила о сукобу интереса запослених у 

Општинској управи, као и да се извештаји о раду овлашћених лица објављују. Примедбе је 

образложила постојањем Правилника о управљању сукобом интереса запослених у 

Општинској управи општине Сокобања који је донео начелник Општинске управе општине 

Сокобања, а објављен је у „Службеном листу општине Сокобања“, број 33/19. Поред напред 

наведеног предложила је да се наведене мере избришу из ЛАП-а или да уколико тај предлог 

не буде уважен преформулишу у смислу измена предложених мера или евентуалне допуне 

постојећег Правилника. 

 

3. 

 

У склопу јавне расправе одржан је један отворени састанак у форми округлог стола. 

Састанак је одржан у уторак, 01.11.2022. године у великој сали општине Сокобања са 

почетком у 12:00 часова.  

Састанак је отворила Соња Стефановић, лице задужено за координацију одговорних 

субјеката у спровођењу активности на изради Локалног антикорупцијског плана општине 

Сокобања, која је, у најважнијим сегментима, представила нацрт Локалног 

антикорупцијског плана општине Сокобања 2023-2026. 



 

4. 

Састанку су присуствовали и Дејан Маринковић, члан радне групе која је учествовала у 

изради ЛАП-а, представник Сокобањског еколошког друштва, Милан Здравковић, члан 

радне групе која је учествовала у изради ЛАП-а, запослени у Општинској управи општине 

Сокобања на пословима нормативно правних послова и послова одбране. 

Након представљања Нацрта, лице задужено за координацију одговорних субјеката у 

спровођењу активности на изради Локалног антикорупцијског плана општине Сокобања, 

обавестила је присутне о достављеној примедби на Нацрт. 

Снежана Радовановић, шеф одборничке групе Социјалистичке партије Србије, затражила је 

образложење за избачене мере из Нацрта Локалног антикорупцијског плана и нагласила да 

сматра да мере не би требало да се избацују, већ преформулишу, упућујући на предлог 

заменика начелника Општинске управе општине Сокобања. Надаље је тражила обавештење 

који су то разлози за изостављање мера које су предложене моделом Агенције за спречавање 

корупције. 

Славиша Крстић, члан Општинског већа општине Сокобања, рекао је да се слаже са 

изостављањем појединих мера из Нацрта ЛАП-а, јер сматра да Нацрт треба да буде реалан 

за спровођење и да је боље неке ствари изоставити, него предвиђати мере које се неће 

реализовати у пракси. 

Соња Стефановић упознала је присутне да су мере изостављане из различитих разлога, на 

пример, јер су исте већ предвиђене предметним законима, да се одређене мере не односе на 

ЈЛС које имају Статус општине, да се неке од мера предвиђене моделом Агенције за 

спречавање корупције, већ примењују, као и да за поједине мере општина Сокобања у овом 

тренутку не поседује довољно капацитета, те да је радна група била става да их је за период 

2023-2026 боље изоставити, до наредног Плана.  

Даља дискусија била је везана за само спровођење и примену ЛАП-а. Присутне је занимало 

ко ће да прати примену, како се формира тело за праћење примене ЛАП-а, као и предвиђени 

рокови за формирање тог тела. 

Како није било више дискусија и предлога састанак је завршен у 12,36 часова. 

5. 

Увидом у спискове присутних на јавној расправи утврђена је поред излагача посета од 

укупно 5 грађана, представника одборника, већника, корисника буџета и осталих 

заинтересованих лица. По анализи структури присутних видљиво је да су само 

представници корисника буџета и стручних служби Општинске управе били на истој. 



Примедби и сугестија на Нацрт у другим деловима није било те Радна група за израду 

Локалног антикорупцијског плана општине Сокобања, Општинском већу на даље 

разматрање упућује Нацрт Локалног антикорупцијског плана општине Сокобања 2023-

2026. година  са предлогом за измену мера 2.3.1, 2.3.2 и 2.3.4. 

Јавну расправу су организовали и реализовали Општинско веће и  Радна група за израду 

Локалног антикорупцијског плана општине Сокобања.  

Извештај   доставити  Општинском већу општине Сокобања и објавити на интернет 

презентацији општине Сокобања.          

                                                                     

                                                                             Лице задужено за координацију одговорних 

субјеката у спровођењу активности на  

изради Локалног антикорупцијског 

 плана општине Сокобања , 

                                                                           ____________________________ 

Соња Стефановић 


