РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ПЛАН АКТИВНОСТИ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
И АКЦИОНИ ПЛАН ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
ГРАДА ДОБОЈ

Добој, мај 2015.године

На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“,број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 70. Статута
Града Добој, („Службени гласник Града Добој“ број: 9/12, 3/14 и 12/14),
Градоначелник Града Добој, д о н о с и
ПЛАН БОРБЕ ПРОТИВ КОУПЦИЈЕ И АКЦИОНИ ПЛАН
ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ ГРАДА ДОБОЈ
УВОДНИ ДИО
Вијеће министара БиХ донијело је Стратегију борбе против корупције
2015 – 2019. и Акциони план за њено провођење, којом се даје могућност и
обавеза израде стратегија на нижем нивоу власти под условом да су исте
усклађене са општим принципима из стратегије на државном нивоу.
Стратегију за борбу против корупције и организованог криминала за
период 2013 – 2017 године и Иновирани акциони план за спровођење
Стратегије борбе против корупције у Републици Српској, Влада Републике
Српске донијела је у децембру 2013.године ( „Службени гласник Републике
Српске“ број: 25/14), за област локалне самоуправе којом су утврђени
стратешки циљеви, мјере, активности, носиоци активности, рокови и
индикатори успјешности реализације мјера и активности за борбу против
корупције на локалном нивоу. Влада Републике Српске донијела је Правилник
о провођењу борбе против корупције априла 2014. године.
Израда новог Плана борбе против корупције на нивоу града Добој,
резултат је учешћа у пројекту учесника Антикорупцијске мреже АCCAUNT уз
подршку УСАИД-а. У изради Плана учествује НВО „ТОПЕР“Добој и НВО „МДП
ИНИЦИЈАТИВЕ“ Добој.
Наведеним документима, између осталих, утврђена је и мјера којом је
предвиђена обавеза усклађивања локалних Планова са Стратегијама на нивоу
државе и ентитета.
Наведене стратегије су основ Радном тиму за израду Антикорупционог
плана активности борбе против корупције и акционог плана Града Добој
именованом од стране градоначелника Рјешењем број: 02-022-390/15. од
24.03.2015.године.
Садржај Нацрта плана за борбу против корупције у граду Добој
План за борбу против корупције у граду Добој, урађен је у складу са
наведеним стратешким актима. У дефинисању мјера активности, узети су у
обзир и нови прописи који имају за циљ елиминисање и спречавање корупције
на државном и локалном нивоу, као што су: Закон о локалној самоуправи,
Закона о уређењу простора и грађења, Закон о државним службеницима,
Закон о слободном приступу информацијама и др. као и низ стратешких и
других докумената који имају за циљ јачање локалне самоуправе и изградњу
њених капацитета, као и оних којима се утврђују стандарди јавне етике које

треба да испуни локална самоуправа у остваривању постављених реформских
циљева да би постала „добра локална самоуправа“.
Нацртом Акционог плана за борбу против корупције у Граду Добој, у
оквиру сваког од сљедећих стратешких циљева, утврђено је низ мјера и
активности, носиоци активности, рокови за реализацију и индикатори
постигнутих резултата.

Стратешки циљеви у оквиру којих се утврђују мјере и активности
су:
1. Унапређење степена одговорности и професионализма рада градске
управе,
2. Побољшање процеса планирања, доношења и спровођења аката и
програма на транспарентан и партиципаторан начин,
3. Унапређеје система унутрашње и вањске контроле рада Градске управе.
4. Јачање интегритета Градске управе:увођење и примјена етичких
стандарда,
5. Стварање подстицајног амбијента за учешће цивилног и правног
секктора у активностима Градске управе,
6. Мониторинг локалног акционог плана за борбу против корупције.
Град Добој, раније општина Добој је у протеклом периоду донио низ
аката из ове области почев од Програма борбе против корупције
2009.године, Кодекса понашања изабраних представника – одборника у
Скупштини 2005. године, када је именован Етички одбор за праћење
провођења Кодекса, Визије општинског развоја и мисије општинске управе
општине Добој као и Кодеска добре локалне управе 2003.године.Такође је
усвојен Програм стручног усавршавања административних службеника –
матичара као и План стручног усавршавања административних службеника
– матичара 2009.године.
У складу са одредбама Програма борбе против корупције града Дбоој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 8/09), Град Добој приступио је
изради Антикорупционог плана, као вида операционализације Програма.
Антикорупциони план операционализује и уважава одредбе Стратегије
борбе против корупције у Републици Српској за период 2013 – 2017.(у
даљем тексту Стратегија РС), као и Акционог плана за сузбијање корупције
Министарства управе и локалне самоуправе. Приликом израде
Антикорупционог плана руководили смо се начелима примијењеним као
полазни основ за израду Стратегије РС-а, а то су:

1.

Начело уставности и законитости – поштовање Устава, закона и
одредаба међународних споразума (међународно правних
инструмената), чији је БиХ потписник; нечело политичке воље –
политичка опредијељеност да се активно бори против корупције
представља приоритетну активност свих институција Републике
Српске;

2.

Начелно објективности – спровођење мјера и активности у борби
против корупције заснованих на стручном, професионалном и
непристрасном раду;

3.

Начело отворености – Акт је намијењен грађанима и свим
запосленима у градској управи града Добој, те је због тога отворен
за све приликом његове израде и примјене. Приједлози активности
и резултати у борби против корупције биће доступни јавности;

4.

Начелно недискриминације и поштивања слобода и права
грађана – при спровођењу мјера и активности на реализацији
Стратегије водити рачуна о загарантованим људским правима и
слободама у складу са Уставом, законским и подзаконстим
прописима и међународним правним стандардима, а прије свега
са Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних
слобода;

5.

Начелно професионализма и усклађености у свим подручјима
дјеловања – борба против корупције подразумијева континуирано,
професионално усавршавање и размјену искустава најбољих
пракси у борби против корупције;

6.

Начелно независности и аутономије у раду – омогућити
ефикасна средства за прикупљање доказа, обезбиједити заштиту
лица која помажу надлежнима у борби против корупције,
обезбиједити повјерљивост истраге.

7.

Начело одрживости – самосталним спровођењем и праћењем
активности и мјера могуће је спречавање, откривање и сузбијање
коруптивних појава.

У сврху утврђивања проблематике и оцјене ризичних подручја,
спроведен је систем анкетирања (путем упитника), утврђена квалитативна и
квантитативна анализа упитника (транспарентност и јавност у раду, јавне
набавке, контроле инспекције, издавање дозвола и сагласности, и
управљање људским ресурсима), чиме су утврђена најризичнија подручја
за примјену Антикорупционог плана града Дoбој. У поступку израде Мјера
антикорупционог дјеловања, примјењена су и аналитички дефинисани
циљеви претходно наведених начела.
У плану је предвиђена израда Плана интегритета са процјеном ризика
радних мјеста, који је у фази израде на нивоу Града Добој, доградња
Етичког кодекса као и израда Буџета за грађане.

Кључно тијело за мониторинг, извјештавање и евалуацију Акционог
плана за борбу против корупције у Граду Добој, биће Тим односно Комисија
коју је именовао градоначелник.
Ово тијело је дужно да прати и извјештава градоначелника, као и
надлежно Радно тијело, формирана за праћење реализације мјера и
активности из акционих планова јединица локалне самоуправе.
Финансијска средства потребна за реализацију акционог плана биће
обезбијеђена из Буџета града Добој, у зависности од конкретних активности
предвиђених овим документом и финансијским могућностима.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић
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