
ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ 

ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ БАЧ 

 

Преговарачко поглавље 23 је једно од 35 поглавља о којима Србија преговара са Европском 

унијом у процесу приступања Унији, а које обухвата правосуђе, основна права и борбу 

против корупције. 

Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23 

усвојен је на седници Владе 27. априла 2016. године који утврђује обавезу локалних 

самоуправа да израде и усвоје свој Локални антикорупцијски план (ЛАП). 

Поменутим Антикорупцијским планом предвиђа се јачање превентивних антикорупцијских 

механизама на нивоу локалних самоуправа Републике Србије. 

Агенција за борбу против корупције израдила је Модел ЛАП-а, и исти је доставила свим 

локалним самоуправама Републике Србије, заједно са упутствима и препорукама ради 

израде и усвајања ЛАП-а. Да би се ЛАП усвојио, Председник општине Бач je 08.03.2018. 

године именовао посебну радну групу која је сачинила Нацрт Локалног антикорупцијског 

плана општине Бач и исти је упутила на јавну расправу.  

На основу Плана и програма рада Радне групе за израду Локалног антикорупцијског плана 

за Општину Бач, који је усвојен на седници дана 21.03.2018. године, јавности Општине Бач 

се упућује на јавну расправу израђен нацрт Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за 

Општину Бач, ради упознавања те давања предлога, примедби и сугестија на исти. 

Јавна расправа о овом планском акту Општине Бач је отворена од 08.07. 2018. до 16.08.2018. 

године. У овом периоду је могуће путем електронске поште на адресу lap@bac.rs предлоге, 

примедбе и сугестије на исти. 

Након сагледавања поднетих предлога, примедби и сугестија, Радна група за израду 

Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за Општину Бач ће сачинити коначан текст нацрта 

ЛАП-а и исти упутити Општинском већу Општине Бач на разматрање и утврђивање 

предлога који се доставља Скупштини општине Бач на усвајање. 

 

У периоду трајања јавне расправе и то, 15.08.2018. година биће одржано и јавно 

представљање нацрта Локалног антикорупцијског плана за општину Бач. Представљање 

ЛАП-а ће бити организовано у Свечаној сали Општине Бач са почетком у 11:00 часова. 

Овим путем се позивају сви заинтересовани грађани и организације да присуствују 

заказаном представљању ЛАП-а за општину Бач. 
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