
 

Извештај о спровођењу пројекта 

“Јавно против корупције" удружења „Истраживачки центар за одбрану и 

безбедност“ из Београда  
 

О конкурсу 

 

 Агенција за спречавање корупције (у даљем тексту: Агенција), расписала је 24.02.2021.године 

јавни конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију 

пројекaта у области спречавања корупције (у даљем тексту: Конкурс). 

 Општи циљ Конкурса био је подршка учешћу организација цивилног друштва у спречавању 

корупције. 

 Специфичан циљ конкурса био је унапређење свести грађана о последицама корупције на 

стање у друштву, на нивоу Републике Србије.     

Конкурсна комисија је на основу унапред дефинисаних критеријума доделила укупно 99,4 бода 

пројекту „Јавно против корупције”, (у даљем тексту: Пројекат) удружења „Истраживачки центар за 

одбрану и безбедност“ и закључила са истом организацијом Уговор о реализацији пројекта број 014-

111-00-001/21-05 од 26.05.2021. године (у даљем тексту: Уговор).  

  

Спровођење пројекта и резултати 

 

 Предлогом Пројекта предвиђено је да „Истраживачки центар за одбрану и безбедност „обави 

низ активности у циљу повећања нивоа учешћа грађана у спречавању корупције кроз развијање 

антикоруптивне свести и упознавање грађана са антикоруптивним механизмима који им стоје на 

располагању.  

Кроз пројекат је, ради остварења тог циља, спроведено истраживање јавног мњења о 

мотивацији за укључивање у борбу против корупције,  у једанаест градова широм Србије и у Београду, 

на узроку од 1200 испитаника (теренска анкета) и 3000 испитаника (он лајн анкета). Истраживање је 

спроведено методом упитника и било је анонимно, путем случајног узорка на јавним местима у 

мапираним градовима (истраживање на терену), као и он лајн анкета, која је спроведена путем 

интернет упитника. Успешно спроведено истраживање јавног мњења о  стању корупције дало је нове 

податке о могућностима анимирања јавности да активније учествује у превентивним 

антикорупцијским активностима. Након спроведеног истраживања научно истраживачки тим са 

пројекта је извршио обраду и анализу прикупљених података, коју је допунио закључцима и 

препорукама за даље активности, што је садржано у извештају о истраживању који се налази на 

интернет страници Агенције у делу сарадње са цивилним друштвом, као и на интернет страници 

удружења. Истраживање је представљено на прес конференцији која је одржана 24.11.2021. у медија 

центру УНС-а и преношена уживо видео записом које је постављен на YouTube, где је забележен 

значајан број прегледа.  

У оквиру истог пројекта је спроведена и активност припреме и штампе специјалног издања 

магазина „Одбрана и безбедност“ посвећеног борби против корупције. Магазин је одштампан у 

последњем месецу пројекта и садржи ауторске текстове из ове области, прилоге из Агенције за 

спречавање корупције који дају детаљан приказ њених надлежности, као и резултате анкете 

спроведене у оквиру  пројекта. Овај број је посебно скренуо пажњу јавности на борбу и потребу за 

спречавањем корупције и био је доступан грађанима на територији целе Србије.           

Циљна група на пројекту су били грађани Републике Србије, обзиром да је истраживање 

вршено на територији целе земље, у различитим регионима. Анкетирани грађани су имали прилику 

да се изјасне о стању корупције у њиховим срединама и уопште, да дају своје примедбе и предлоге на 

рад институција јавне власти, као и да се изјасне о томе где највише перципирају корупцију, у којој 

области и које су то институције у друштву најодговорније за стање корупције. Потенцијални 

корисници овог истраживања су и јавне институције и органи које раде на активностима везаним за 

спречавање и борбу против корупције, јер су добили повратне информације од грађана, те им је 



истраживање пружило могућност да креирају одговарајуће активности и направе планове и стратегије 

за будући рад. Пројекат је скренуо пажњу на проблем корупције, допринео је мобилизацији дела 

државних органа да се позабаве овим проблемом, а и грађани су кроз анкете изнели мишљење и став 

да желе да се разговара о том проблему и да буду боље упознати са механизмима који им стоје на 

располагању кад је у питању спречавање корупције у њиховим срединама.            

      Током периода реализације Пројекта, остварена је већина планираних пројектних циљева и 

активности. Незаинтересованост медија за тему корупције и пандемија вируса COVID-19 допринела 

је лошем одзиву новинара и других учесника на конференцију за штампу, па смо користили интернет 

портале за пласирање у јавност резултата спроведене анкете. Резултати су по завршетку пројекта 

представљени и на појединим електронским медијима (гостовања на Радио Београду).         

 Ипак, и поред препрека, повећана је видљивост Агенције и анимирана је јавност да размишља 

о овом проблему, а биће реализовани и други догађаји који последично требају, организовањем 

састанака, трибина, разговора са представницима локалне власти, организацијама цивилног друштва 

и грађанима на локалу, да допринесу бољој информисаности и подршци од стране Агенције, али и 

других државних органа.  

 

Извештаји и закључак 

 

 По завршетку реализације пројектних активности, „Истраживачки центар за одбрану и 

безбедност“ је доставио Завршни наративни извештај и Завршни финансијски извештај, те су 

наведени извештаји усвојени као такви.  

 Увидом у Завршни финансијски извештај и приложену финансијску документацију Агенција 

је утврдила да су средства трошена у складу са буџетом Пројекта, те да су сви трошкови приказани 

истинито и објективно. Агенција је кроз процес мониторинга давала подршку и смернице овој 

организацији, како би се пројекат спровео што успешније и у општем интересу. Извештај о 

мониторинг посети са препорукама је саставни део пројектне документације. У току трајања пројекта 

организовано је и неколико консултативних састанака са представницима пројекта, као и више обука 

за истраживаче на пројекту, како би били оспособљени да што квалитетније спроведу анкету на терену 

и да одговоре на евентуална питања грађана у вези са надлежностима и улогом Агенције за 

спречавање корупције, као и могућностима које им пружају поједини антикоруптивни механизми.                      

 У извештају ревизора који је сачинило ревизорско предузеће „АCА – Professional Audit 

Company“,  Београд, 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, да су планирана и додељена средства за 

реализацију пројекта утрошена рационално, у складу са Уговором са Агенцијом. Такође ревизор 

наводи да приложени завршни финансијски извештај са Пројекта приказује истинито и објективно, 

по свим значајним аспектима, трошкове који су настали приликом спровођења пројекта, у складу са 

захтевима Агенције.         

 Укупно настали трошкови пројекта износе 973.968,49 динара. 

 На основу Извештаја овлашћеног ревизора, не постоје трошкови који нису оправдани 

одговарајућим доказима, што потврђује и документација која се односи на спровођење пројекта, а 

достављена је Агенцији (рачуни, финансијска документација, наративни и финансијски извештаји). 

Укупно настале уштеде у односу на буџетом дефинисани износ (од 1.000.000,00 динара) износе 

26.031,51 динара и тај износ је, по налогу Агенције, 20.01.2022. враћен у буџет Републике Србије. 

 На основу извршеног увида у резултате пројекта, потврђено је да су сви настали трошкови до 

дефинисаног буџета били неопходни за извршење Пројекта и да су допринели остварењу истог.    

 Узимајући у обзир наведено, може да се изведе закључак да је Пројекат спроведен у складу са 

планираним активностима и да је остварио свој циљ.   

 

у Београду,  20.01.2022.      Извештај сачинила: 

  Ђурђица Сучевић       

 


