
На  основу  мере  17.1.3. Локалног  акционог  гјлана  за  борбу  гіротив  коругјције  Града  
Новог  Сада  (,,Служени  лист  Града  Новог  Сада , број  62/17), а  у  складу  са  чланом  106. став  
1. Статута  Града  Новог  Сада  - пречишћен  текст  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
43/08), Скупштина  Града  Новог  Сада, на  XLVІІІ  седници  од  25. марта  2019. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ОБРАЗОВАЊУ  И  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА  ТЕЛА  ЗА  ПРАЋЕЊЕ  ПРИМЕНЕ  

ЛОКАЛНОГ  АКЦИОНОГ  ПЛАНА  ЗА  БОРБУ  пРОтИв  КОРУПЦИЈЕ  
ГРАДА  НОвог  САДА  

ј  

Образује  се  Тело  за  праћење  rіримене  Локалног  акционог  плана  за  борбу  против  
корупције  Града  Новог  Сада  (у  далем  тексту: Тело). 
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Тело  обавј ,а  следеће  послове : 

- прати  примену  Локалног  акционог  плана  за  борбу  против  корупције  Града  Новог  
Сада  (у  далем  тексту: ЛАП) и  доноси  актс  којима  се  уређује  начин  рада  Тела  и  друга  
nитања  од  значаја  за  његов  рад; 

- усваја  акт  којим  се  прописује  начин  праћења  ЛАП-а, а  који  садржи:  начин  и  рокове  
за  извештавање  одговорних  субјеката  о  мерама  и  активностима  које  су  прописане  у  ЛАП-

у, начин  за  прикупање  информација  о  стању  и  статусу  мера  и  активности  прописаних  у  
ЛАП-у, рокове  за  израду  и  објавливање  извепітаја  о  праћењу  примене  ЛАП-а  који  се  
подноси  Скупштини  Града  Новог  Сада  и  презентује  јавности  најмање  једном  годишње, 
мере  за  поступање  и  позивање  на  одговорност  надлежних  органа  Града  Новог  Сада, као  и  
других  органа  јавне  власти  и  локалних  актера  у  случају  непоступања  по  мерама  и  
активностима  прописаних  у  ЛАП-у, као  и  гіредлоге  за  евентуалну  ревизију  ЛАП-а  у  складу  
са  променама  до  којих  дође  у  промени  правног  оквира, променом  околности  у  Граду  Новом  
Саду  или  у  складу  са  проблемима  и  изазовима  у  примени  ЛАП-а; 

- доноси  акте  којима  се  уређује  вршење  активности  Тела  у  вези  са  отклањањем  
ризика  од  корупције  ијачањем  свести  локалне  заједнице  о  значају, начинима  препознавања  
и  сузбијања  корупције ; 

- учествује  у  активностима  и  пројектима  који  се  односе  на  борбу  против  корупције  
на  локалном  нивоу; 

- покреће  сопствене  иницијативе  које  се  односе  на  борбу  против  корупције  на  
локалном  нивоу  и  даје  савете  и  мишлења  у  вези  са  nрименом  ЛАП-а; 

- реагује  на  представке  поднете  због  сумње  у  непоштовање  или  непримењивање  
ЛАП-а  и  препоручује  мере  у  случају  нереализовања  мера  или  кршења  ЛАП-а. 
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У  Тсло  сс  именују: 

1. СТЕФАН  САМАРЏИЋ, докТор  правних  наука  

2. АЛЕКСАНДАР  БЕБИЋ, дипломирани  правник  

З. НАТАША  БАБИЋ, адвокат  

ју  

Чданови  Тела  ће  своје  дужности  вршити  без  права  на  накнаду. 
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Стручне  и  административно -техничке  послове  за  потребе  Тела  обавлаћс  Градска  
управа  за  одште  послове  Града  Новог  Сада! 

уІ  

Ово  решење  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новот  Сада . 
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