
 

Извештај о спровођењу пројекта 

“Унапређење интегритета, транспарентности и одговорности у 

општини Кладово“ 

удружења „Биро за друштвена истраживања“ (БИРОДИ) 

 
 

О конкурсу 

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

17.05.2021. године јавни конкурс за доделу финансијских средстава организацијама 

цивилног друштва за реализацију пројеката 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: подршка републичким или локалним органима власти 

(носиоцима активности) у спровођењу активности из ревидираног Акционог плана за 

поглавље 23 (област Борба против корупције).  

Конкурсна комисија је на основу унапред дефинисаних критеријума доделила укупно 

97,7 бодова пројекту „Унапређење интегритета, транспарентности и одговорности у 

општини Кладово ”, (у даљем тексту: Пројекат) организације „Биро за друштвена 

истраживања“ (БИРОДИ)“, (у даљем тексту: БИРОДИ) и закључила са истом 

организацијом Уговор о реализацији пројекта број 014-111-00-0004/21-05 од 18.08.2021. 

године (у даљем тексту: Уговор).  

 

Спровођење Пројекта и резултати 

            Циљ пројекта је развој и јачање интегритета, јавне одговорности и 

транспарентности са циљем унапређења борбе против корупције на територији Општине 

Кладово, кроз пружање подршке од стране удружења БИРОДИ у изради локалног 

антикорупцијског плана, избора чланова тела за праћење реализације локалног 

антикорупцијског плана, јачања капацитета за израду локалних политика и њихово 

праћење од стране локалне самоуправе, односно јачање капацитета организација 

цивилног друштва за праћење политика у области спречавања корупције. 

Пројектни тим је израдио Акт антикорупцијске делиберације и својим саветима и 

препорукама, који су постали део аката које је усвојила Општина Кладово помогли 

процес израде ЛАП-а што је укључивало: начин идентификовања антикорупцијских 

приоритета, избор, састав и рад радне групе, прикупљање и анализа података, као и 

начина селекције области које су део ЛАП-а, односно циљева и мера које су постале део 

ЛАП-а и организовање и вођење јавне расправе о нацрту ЛАП-а.  

Реализацијом фокус групних дијалога пројектни тим је идентификовао области ризика 

од настанка корупције. Исто тако је утврђен Антикорупцијски биланс који обухвата 

институционални интегритет, моћ, учешће у корупцији и борби против корупције свих 

институција и стејкхолдера у Кладову. 

Пројектни тим је израдио Водич за израду локалног антикорупцијског плана општине 

Кладово и предлог пословника о раду Радне групе. Основана је Радна група за израду 



локалног плана за борбу против корупције Општине Кладово, која је израдила анализу 

стања свих 17 области по моделу локалних антикорупцијских планова Агенције за 

спречавање корупције уз подршку пројектног тима и учешће представника Агенције за 

спречавање корупције.   

На основу тога израђен је коначан предлог ЛАП-а који је Скупштина Општине Кладово 

усвојила на својој седници од 8. јула, док је Општинско веће именовало је трочлану 

комисију за избор локалног антикорупцијског тела 22. јула. 

Трочлана Комисија за избор чланова локалног тела за праћење реализације ЛАП-а 

израдила је и усвојила акте којима се регулише рад (Пословник) и спроводи конкурс 

(Правилник) и расписала је јавни конкурс, о чему је обавештена јавност заједничким 

саопштењем Агенције за спречавање корупције и БИРОДИ-ја. На сајту општине Кладово 

израђена је посебна страница на којој су представљена сва акта Комисије за избор 

чланова локалног антикорупцијског тела и релевантне информације. За потребе конкурса 

одржан је информативно-промотивни састанак са потенцијалним предлагачима и 

кандидатима за локално антикорупцијско тело. 

 

 

Видљивост Пројекта  

 

 Уз учешће Агенције за спречавање корупције (представници Ђурђица Сучевић и 

Ксенија Митровић), као донатора и Општине Кладово, као локалне самоуправе која је 

корисник  донације, у оквиру Пројекта одржан је „Антикорупцијски панел“, на којему су 

били присутни представници: Повереника за информације од јавног значаја и заштиту 

података о личности (Марко Милошевић), Савета за борбу против корупције Владе 

Републике Србије (проф. др Мирослав Милићевић), Сталне конференције градова и 

општине (Ана Јеросимић и Ирина Бурка Парчетић), УСАИД пројекта – Одговорна власт 

(Милош Мојсиловић), удружења грађана која се баве борбом против корупције: 

Транспарентност Србија (Злата Ђорђевић), Бечејско удружење младих (Александар 

Ђекић), Партнери Србија (Урош Мишљеновић) и Центра за интегритет (Др Весна 

Црногорац). Овај панел је допринео видљивости пројекта, чију су реализацију својим 

искуствима и знањем помогли поменути врсни стручњаци из ове области, који су 

говорили на панелу.   

У оквиру Недеље делиберације:  

Спроведена је анкета са представницима јавности и локалне самоуправе на тему стања 

корупције и борбе против корупције  

https://www.tvojstav.com/input/vi4swnHGQaErrU69URBK 

Објављен је нацрт Локалног антикорупцијског плана за период 2022-2027. године на 

званичној интернет страници општине Кладово www.kladovo.org.rs; 

Изложен је нацрт Локалног антикорупцијског плана за период 2022-2027. године на 

огласној табли Општинске управе Кладово; 

О процесу усвајања и одржавања јавне расправе обавештена јавност путем видео спота, 

који је израдио БИРОДИ, а  који се емитовао на ТВ Кладово; 

https://www.tvojstav.com/input/vi4swnHGQaErrU69URBK
http://www.kladovo.org.rs/


Одржана је јавна расправа о Локалном антикорупцијском плану за период 2022-2027. 

године (01.07.2022.) у скупштинској сали Општинске управе Кладово у трајању од 12:00 

до 13:30 сати. 

 

 

Извештаји и закључак 

 

Током периода реализације Пројекта, укључујући и период продужетка временског 

оквира за његову реализацију од месец дана, остварене су планиране пројектне 

активности, као и главни циљ пројекта - израда локалног антикорупцијског плана 

општине Кладово, као важног механизма и оквира за спречавање корупције на 

територији ове локалне самоуправе.    

Продужеци пројекта су условљени пандемијом вируса COVID-19, али и спровођењем 

парламентарних, председничких и локалних избора и променама у општинској управи 

услед које су временски успорене активности.  

То је довело до тога да се није завршило са избором тела за праћење реализације ЛАП-а, 

што је такође један од циљева пројекта,  већ је све логистички припремљено и спроведен 

је један конкурс који није резултирао довољним бројем кадидатата који испуњавају 

услове конкурса.  

Пошто је пројекат завршен 17. септембра 2022. године расписивање другог конкурса и 

избор чланова тела за праћење реализације ЛАП-а Кладово ће се организовати до краја 

године, према писаној информацији добијеној од радне групе општине Кладово. 

Агенција и удружење БИРОДИ ће локалној самоуправи и даље пружати сву неопходну 

подршку у реализацији активности, иако је пројекат завршен. Суштина је да је пројекат 

допринео  доброј сарадњи органа републичке и локалне власти и удружења, као и јачању 

капацитета локалне самоуправе, који су на заједничком задатку промовисања 

интегритета, јавне одговорности и транспарентности рада са циљем унапређења борбе 

против корупције.         

И поред објективних препрека повећана је видљивост пројектних активности  и 

информисана је јавност о пројекту и свим активностима које је подржала Агенција, 

реализовани су и други догађаји који су скренули пажњу грађанима на ову веома битну 

тематику – унапређење транспарентности, борбу против корупције, оснаживање и 

повећање капацитета запослених у општинској управи, снимљене су и промовисане ТВ 

емисије (ТВ Кладово), а тема је била актуелна и у другим локалним медијима. 

 По завршетку реализације пројектних активности, БИРОДИ 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. 

 У извештају ревизора који је сачинилo предузеће за ревизију „RPS AUDIT AND 

CONSULTING“ из Београда и који је достављен Агенцији у Уговором предвиђеном року, 

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. Такође ревизор наводи да приложени 

завршни финансијски извештај са пројекта приказује истинито и непристрасно, по свим 

значајним питањима, трошкове који су настали приликом спровођења пројекта, у складу 

са захтевима Агенције.  

Укупно настали трошкови пројекта износе 982.470,32 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 17.529,68 динара  и тај износ је, по налогу Агенције, 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.    

Може се закључити да је пројекат је спроведен у складу са планом и буџетом.  

Утрошци су извршени у складу са Уговором и валидно документовани.       

 Узимајући у обзир наведено, Агенција може да закључи да је Пројекат спроведен 

у складу са планираним активностима и да је остварио свој главни циљ. Формирани и 

обучени тим запослених у локалној самоуправи ће наставити достигнути ниво 

антикорупцијских активности, уз менторску подршку Агенције, те се у наредном 

периоду очекује и формирање тела које ће пратити извршење локалног плана за 

спречавање корупције, како би процес био ефикасан и одржив.   

 

 

У Београду,  08. новембар 2022.        

    

                                                                                                                  Извештај сачинила: 

 

                                                                                                                   Ђурђица Сучевић   

            

 


