
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРОЈЕКТА 

 

Назив пројекта: Израда ЛАП за борбу против корупције Града Ваљево и тела за праћење 

Корисник: Центар за развој демократског друштва Еурополис 

Контакт особа одговорна за спровођење пројекта и позиција: Дане Прибић 

Датум почетка пројекта: 01. септембар 2018. 

Трајање пројекта: 18 месеци 

Период на који се извештај односи: 01.09.18. – 31.03.20. 

Укупни буџет пројекта: 1.700.000 дин 

Укупна утрошена средства: 1.699.889.93 дин 

Кратак опис управљачке структуре пројекта:  

 

Координатор пројекта био је ангажован током целог трајања пројекта. Радио је на 
управљању пројектом, наративном извештавању о активностима на пројекту 
(месечно, квартално и завршни наративни извештај), истраживању, логистици, 
прикупљању података, анализи података, изради извештаја, представљању 
пројектних резултата и обављао га је Дане Прибић. 
 
Фацилитатор и ментор ангажован на анализи стања у областима утврђеним 
Моделом ЛАП-а, идентификацији и анализи постојећих антикорупцијских 
механизама, докумената и јавних политика и одабир области и елемената као и 
формулисање образложења. Пружао је подршку радној групи, комисији, телу за 
праћење примене ЛАП-а и обављао га је Огњен Гогић. 

 

Кратак опис пројектних активности (фокус треба да буде на томе шта је 
пројектом реализовано, а не како).  

 

У првом месецу Мапирани могући, потенционални чланови радне групе на основу 
организационе структуре Града Ваљева и потенцијала локалног цивилног друштва. 
Припремљен предлог позива за чланство у радној групи, Креиран предлог 
Грађанског водича кроз Град Ваљево. 
 
У другом месецу Формирана Радна група из редова представника Града Ваљева 
одлуком Градоначелника. Спроведен јавни позив за чланове радне групе из редова 
цивилног сектора и договорено доношење нове, додатне одлуке о проширењу 
Радне групе изабраним представницима цивилног сектора. Промењена контакт 
особа са стране Града. 
 
У трећем месецу Пројектни тим предложио је критеријуме за избор чланова радне 
групе за израду ЛАП из редова цивилног друштва и објављен јавни позив за 
чланство  



 
 
У четвртом месецу пружана је подршка радној групи за анализу агенцијског 

Модела и за одабир елемената који су из Модела преузети у локални ЛАП. То је 

подразумевало анализу стања у областима утврђеним Моделом, идентификацију и 

анализу постојећих антикорупцијских механизама, докумената и јавних политика и 

одабир области и елемената као и формулисање образложења за све елементе из 

Модела који су одабрани, модификовани или одбачени. 

У петом месецу настављено је са пружањем додатне подршке радној групи за 

анализу агенцијског Модела и за одабир елемената који су из Модела преузети у 

локални ЛАП. То је подразумевало анализу стања у областима утврђеним 

Моделом, али на нови иновативан начин интервјуима и састанцима са 

представницима појединачних одељења, служби и управа. Промењена Контакт 

особа са стране Града Ваљева, 

У шестом месецу настављено је са пружањем додатне подршке радној групи за 

анализу агенцијског Модела и за одабир елемената који су из Модела преузети у 

локални ЛАП. То је подразумевало анализу стања у областима утврђеним 

Моделом, али на нови иновативан начин интервјуима и састанцима са 

представницима појединачних одељења, служби и управа. 

У седмом месецу такође настављено је са пружањем додатне подршке радној 

групи за анализу агенцијског Модела и за одабир елемената који су из Модела 

преузети у локални ЛАП. То је подразумевало анализу стања у областима 

утврђеним Моделом, али на нови иновативан начин интервјуима и састанцима са 

представницима појединачних одељења, служби и управа. 

У осмом месецу настављено је са пружањем додатне подршке радној групи за 

анализу агенцијског Модела и за одабир елемената који су из Модела преузети у 

локални ЛАП. То је подразумевало анализу стања у областима утврђеним 

Моделом, али на нови иновативан начин интервјуима и састанцима са 

представницима појединачних одељења, служби и управа и одабир области и 

елемената као и формулисање образложења за све елементе из Модела који су 

одабрани, модификовани или одбачени. Нова промена контакт особе са стране 

Града Ваљева. 

У деветом месецу даљи рад на одабир области и елемената као и формулисање 

образложења за све елементе из Модела који су одабрани, модификовани или 

одбачени. 

У десетом месецу даљи рад на одабир области и елемената као и формулисање 

образложења за све елементе из Модела који су одабрани, модификовани или 

одбачени. 

У једанаестом месецу настављен је даљи рад на одабир области и елемената као 

и формулисање образложења за све елементе из Модела који су одабрани, 



модификовани или одбачени. 

У дванаестом месецу урађен је предлог нацрта ЛАП-а. Разматрани су формати и 

модалитети јавне расправе и договарани рокови и начини на који ће се начин 

информисати шира јавност на укључење. Разматрани су и начелно усаглашени 

рокови за израду пречишћеног текста, отварање и окончање јавне расправе, 

одржавање скупа на крају јавне расправе, анализу пристиглих предлога и израду 

завршне верзије Нацрта ЛАП-а, како би коначна верзија била спремна за седницу 

Скупштине. 

У периоду екстензије Пројекта од  01. септембра до 31. марта 

У тринаестом месецу настављено је договарање  формата и модалитета јавне 

расправе, рокова и начина на који ће се информисати шира јавност и подстаћи на 

укључење.  

У четрнаестом месецу настављено је договарање формата и модалитета јавне 

расправе, рокова и начина на који ће се информисати шира јавност и подстаћи на 

укључење.  

У петнаестом месецу усвојен је и објављен програм јавне расправе. Линк ОВДЕ, 

као и нацрт ЛАП-а на линку ОВДЕ. Затим и позив на линку ОВДЕ. Јавна расправа је 

почела крајем овог месеца односно 29. новембра 2019. године и трајала је 15 дана. 

У шеснаестом месецу се окончала јавна расправа, одржан завршни догађај 

односно јавна презентација 5. децембра. Потом се  радило се на разматрању 

коментара, предлога за измене и допуне ЛАП-а, образлагање њиховог прихватања 

односно неприхватања   

У седамнаестом месецу даље радило се на разматрању коментара, предлога за 

измене и допуне ЛАП-а, образлагање њиховог прихватања односно неприхватања. 

Извештај са предлозима и образложењима налази се на линку ОВДЕ.  

У осамнаестом месецу 21. фебруара 2020. године на седници Скупштине Града 

Ваљева усвојен је ЛАП за борбу против корупције. Две недеље започете су 

предизборне радње које су одложиле рад на успостављању тела за праћење 

његове примене за период након избора и новог скупштинског сазива. 
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Листа објава: 

 

 Дијалог нет - YouTube, наава пројекта 

 

 Дијалог нет – твитер налог, најава пројекта 

 

 Дијалог нет - сајт, најава пројекта 

 

 Еурополис – Фејсбук страница, најава пројекта 

 

 Еурополис – Фејсбук страница, јавни позив 

 

 ВАмедија – сајт, јавни позив 

 

 Дијалог нет – сајт, јавни позив 

 

 Дијалог нет – Фејсбук страница, јавни позив 

 

 Град Ваљево – сајт, јавни позив 

 

 Град Ваљево, - инстаграм налог, јавни позив 

 

 Град Ваљево - Фејсбук страница, јавни позив 
 

 ВА МЕДИЈА - извештај 

 

 ВА МЕДИЈА - извештај 

 

 КОЛУБАРСКЕ - извештај 

 

 ИНФО 24 - извештај 

 

Кратак опис циљева пројекта и остварених резултата 

 

Пројектом је створен део претпоставки за смањење простора самим тим и ризика 
од корупције у Граду Ваљеву усвајањем овог локалног стратешког антикорупционог 
документа. Фокусирана је пажња шире јавности у вези са борбом против корупције 
на градском нивоу чиме су створене претпоставке и за адекватно праћење 
спровођења овог документа и са њихове стране у наредном периоду. 

 

 

Кратак опис праћења и процене т.ј. система и метода коришћених за праћење 
и процену резултата-евалуација пројекта 

 

Оцена / евалуација пројектних активности вршена је кроз месечне и кварталне 
извештаје о спровођењу пројекта, који су садржали и податке о оствареним 
резултатима до тог момента, као и кроз завршни наративни извештај. Оцена 

https://www.youtube.com/watch?v=gE4ijxRfYsE&feature=youtu.be
https://twitter.com/DijalogNet/status/1028576130637463552
https://www.dijalog.net/europolis-i-grad-valjevo-zajedno-ce-raditi-na-izradi-lokalnog-antikorupcijskog-plana/
https://www.facebook.com/pg/CDDEuropolis/posts/
https://www.facebook.com/pg/CDDEuropolis/posts/
http://www.vamedia.info/index.php/home/grad/7548-poziv-za-ucesce-u-radnoj-grupi
https://www.dijalog.net/javni-poziv-za-udruzenja-i-gradane-valjeva-za-ucesce-u-izradi-lokalnog-antikorupcijskog-plana/
https://www.facebook.com/groups/976550915744808/permalink/2080572658675956/
https://valjevo.rs/Dokumenta/GradValjevo/Oglasi_Obavestenja/2018/Javni_poziv_korupcija.pdf
https://www.instagram.com/p/BpWzJxolSCE/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=30deo2xm0g01
https://www.facebook.com/gradvaljevo/
https://www.vamedia.info/2019/12/lokalni-antikorupcijski-plan/
https://www.vamedia.info/2020/02/lokalni-front-lokalni-antikorupcijski-plan-jeza-za-sivu-zgradu/
https://www.kolubarske.rs/sr/vesti/valjevo/9332/
https://www.valjevskaposla.info/borba-protiv-korupcije-poslednje-sto-bi-lokalni-laponci-pozeleli-u-blizini-svojih-fotelja/


успешности појединих фаза реализације пројекта мерена је у односу на рокове 
извршења и на степен усклађености са Моделом ЛАП који је израдила Агенција за 
борбу против корупције. Оцена успешности радних активности мерена је на основу 
успешности рада на документима у свакој од фаза поступања - рад са радном 
групом. Оцена успешности промотивних активности вршена је на основу одзива 
медија, броју објава у медијима, као и на интересовању јавности на друштвеним 
мрежама – Фејсбуку.  

Oпис свих одступања између одобреног пројектног документа и спровођења 
пројекта 

 

Најзначајније одступање односи се на одлагање формирања тела за праћење ЛАП 
за борбу против корупције Града Ваљева услед покретања изборних радњи али и 
постојећих капацитета. Постигнут је договор да ће се са формирања тела за 
праћење примене ЛАПа-а наставити чим се за то стекну услови односно у новом 
скупштинском сазиву након јунских избора. 

 

 

Oпис управљања ризицима 

 

Планиране активности које се доносе не креирање и усвајање само документа су у 
потпуности су испоштоване са стране представника Града Ваљева у складу са 
постојећим капацитетима у року дужем од планираног те је постигнут договор да ће 
се са довршетком пројекта односно формирања тела за праћење примене ЛАПа-а 
наставити чим се за то стекну услови односно у новом скупштинском сазиву. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Датум подношења извештаја: 18.јун 2020. 

 

Потпис (са печатом) подносиоца извештаја: 

                                    , координатор пројекта 

 

 

 


