
Извештај о спровођењу пројекта „Израда ЛАП за борбу против 
корупције Града Ваљевa и тела за праћење” 

Удружења  "Центар за развој демократског друштва Еурополис" Нови Сад

О конкурсу

Агенција  за  борбу  против  корупције  (у  даљем  тексту:  Агенција)  је  30.04.2018.  године
расписала јавни конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за
реализацију пет пројеката у области борбе против корупције (у даљем тексту: Конкурс).

Општи циљ Конкурса био је подршка развоју и јачању интегритета, јавне одговорности и
транспарентности рада јединица локалних самоуправа (ЈЛС) са циљем да се унапреди борба против
корупције.

Специфични циљеви конкурса били су:
- да се обезбеди помоћ у изради антикорупцијских планова (ЛАП) и формирању тела за праћење
њиховог спровођења у складу са Моделом Агенције за пет ЈЛС у Србији које нису отпочеле процес
израде ових докумената у моменту објављивања Конкурса;
- да се обезбеди учешће ОЦД у процесу израде ЛАП и избора чланова тела за њихово праћење;
-  да  се  унапреде  кадровски  капацитети  ЈЛС  за  будућу  самосталну  израду  и  праћење  примене
локалних јавних политика;
-  да  се  пружи  подршка  развоју  капацитета  ОЦД  у  области  израде  и  праћења  примене
антикорупцијских јавних политика.

Конкурсна комисија је на основу унапред дефинисаних критеријума доделила укупно 82.1
бодова пројекту „Израда ЛАП за борбу против корупције  Града Ваљево и тела за праћење”, (у
даљем тексту: Пројекат) организацији Центар за развој демократског друштва Еурополис, Нови Сад
(у даљем тексту: Еурополис).

Спровођење пројекта и резултати

Предлогом Пројекта предвиђено је да Еурополис обави низ активности којима ће пружити
стручну подршку доношењу локалног антикорупцијског  плана у општини Ваљево и формирању
посебног  тела,  које  ће  бити  обучено  да  на  ефикасан  начин  прати  реализацију  ЛАП-а.  Такође,
Предлогом  пројекта  утврђен  је  период  његовог  трајања,  као  и  динамика  реализације  сваке
планиране активности.

Током периода реализације Пројекта, укључујући и период продужетка временског оквира за
његову реализацију,  спроведене су све  планиране активности и остварен један од два  пројектна
циља. Скупштина Града Ваљева је на седници одржаној 21. фебруара 2020. године усвојила Локални
акциони план за борбу против корупције, чиме је остварен основни циљ Пројекта. И поред тога што
није формирано радно тело за праћење примене ЛАП (ЛАФ - локални антикорупцијски форум),
Еурополис је у оквиру својих могућности пружио пуну подршку реализацији и овог циља, на начин
да је спровео значајан број активности планираних пројектом и то кроз:

- пружање пуне подршке за формирање радне групе за израду ЛАП;
- пружање подршке радној групи за анализу агенцијског Модела и за одабир елемената који  

су из Модела преузети у локални ЛАП;
- учешће у креирању Нацрта ЛАП;
- учешће  у  разматрању о  томе  који  су  оптимални формати  и  модалитети  јавне  расправе,  

роковима за њихово  одржавање,  као  и  како  о  целом  процесу  информисати  јавност  и  
подстаћи је да се укључи у јавну расправу;

- учешће у изради и објављивању програма јавне расправе;
- активно учешће у јавној расправи која је почела  29. новембра 2019. године и трајала је 15 

дана;



- учешће у разматрању коментара и предлога за измене и допуне Нацрта ЛАП-а и учешће у 
образлагању њиховог прихватања, односно неприхватања.

Одступања у односу на рокове резултирала су тиме да је Агенција за борбу против корупције
(у  даљем  тексту:  Агенција),  на  основу  захтева  Еурополиса,  одобрила  два  продужетка  основног
периода трајања пројекта. Први продужетак Агенција је одобрила до 31.11.2019. године, а други и
последњи продужетак  рока  за  реализацију  Пројекта  гласио  је  на  30.  март  2020.  године.  Према
тврдњама  Еурополиса  основни  разлози  за  пробијање  рокова  као  и  недостављање  уредне
документације:су следећи:

- Покретање изборних радњи;
- Постојећи капацитети;
- Проблеми изазвани пандемијом COVID19

Извештаји и закључак

По завршетку реализације пројектних активности Еурополис је доставио Завршни наративни
извештај и Завршни финансијски извештај. Остатак документације није у потпуности уредан.

Увидом у Завршни финансијски извештај и приложену финансијску документацију Агенција
је утврдила да су средства трошена у складу са буџетом Пројекта,  изузевши износ од 53.000,00
динара на следећим буџетским ставкама:

Број
буџетске

категорије
Назив буџетске категорије

Износ више 
потрошених

средстава

1.1 Координатор пројекта 23.765,86

1.2 Фацилитатор и ментор 23.256,02

2.1 Трошкови превоза пројектног тима 772,75

2.2 Исхрана на службеном путовању 399,80

4.7 Канцеларијски материјал 4.695,50

УКУПНО 52.889,93

Трошкове  наведених  пројектних  активности,  који  су  у  назначеним  износима  надвисили
планирана  буџетска  средства,  Еурополис  је  без  сагласности  Агенције  измирио  из  сопствених
средстава, дознаком са свог трансакционог рачуна на Наменски рачун Пројекта.

У  извештају  ревизора  који  је  сачинилo  предузеће  овлашћено  за  послове  ревизије
финансијских извештаја  Libra Audit д.о.о. Нови Сад, наводи се да је на основу информација из
финансијског извештаја који је предмет ревизије, рачуноводствених евиденција, документације и
извода  наменског  текућег  рачуна,  те  осталих  прибављених  информација  везаних  за  пројектне
активности, констатовано да су планирана и додељена средства за реализацију пројекта утрошена
рационално у складу са Уговором са Агенцијом. 

Узимајући у обзир наведено, Агенција може да закључи да је Пројекат у претежној мери
спроведен у складу са планираним активностима и да је остварио свој циљ.  

у Београду, 29.08.2020. године                Извештај сачинила:

            Маја Петровић


