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36.
На основу члана 56. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, број: 1/2015, 19/2017 и 31/2017),
а везано за Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23,
усвојеног на седници Владе Републике Србије 27. 04. 2016. године, председник општине Бач, дана
08. марта 2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о именовању радне групе за израду Локалног антикорупцијског плана за општину Бач
Члан 1.
Именује се Радна група за израду Локалног антикорупцијског плана за општину Бач (у даљем
тексту: ЛАКП), у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

ЗДЕНКО КОЛАР, заменик председника општине Бач, за председника;
НИКОЛА БАЊАЦ,представник Општинске управе Бач, за члана,
ИВАН ПЕТЕ, представник Полицијске станице Бач, за члана,
ДРАГАН КОПАЊА, представник Дома здравља Бач, за члана,
ЉИЉАНА НОНКОВИЋ, члан Општинског већа општине Бач, за члана.

Радна група може, по потреби, образовати уже тимове или у рад укључивати представнике других
органа јавне власти ( правосудних, безбедносних, просветних, здравствених, социјалних и других
структура) и представнике организација цивилног друштва (ОЦД).
Члан 2.
Задаци Радне групе су :
Да анализира модел локалног антикорупцијског плана (у даљем тексту : ЛАКП) за јединице
локалне самоуправе који је сачинила Агенција за борбу против корупције,
Да направи свој план и програм рада,
Да донесе одлуку (установи) које елеменате из модела ЛАКП-а за ЈЛС може и треба да уврсти
(преузме) у ЛАКП- у за општину Бач, односно да идентификује области, процесе и процедуре
ризичне за настанак различитих области корупције и да предложи начине за управљање овим
ризицима, односно начине за њихово отклањање,
И да у складу са тим дефинише (развије) остале локално специфичне елементе ЛАКП-а за
општину Бач, који су неопходни за његово спровођење (активности, рокове, одговорна лица и друго).
Радна група је обавезна да спроведе консултативни процес са представницима свих јавних служби
и јавних предузећа чији је оснивач општина Бач.
Члан 3.
Радна група ће, након утврђивања нацрта ЛАКП-а, организовати јавну расправу у току које ће
овај документ бити представљен и о коме ће се изјаснити заинтересована јавност.
Након пријема сугестија и коментара у току јавне расправе, Радна група треба да финализира
ЛАКП и да у финални извештај о изради ЛАКП унесе и коментаре са јавне расправе и образложи
зашто неки нису усвојени.
Радна група ће упутити Општинском већу општине Бач финалну верзију ЛАПК-а ради
утврђивања предлога ЛАКП-а и упућивање Скупштини општине Бач на усвајање.
Члан 4.
Радна група ће задатке из члана 2. и 3. овог Решења реализовати најкасније у року од 30 дана
од дана доношења овог Решења
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Члан 5.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
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