
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРОЈЕКТА 

 

Назив пројекта: „УНАПРЕЂЕЊЕ ИНТЕГРИТЕТА, ТРАНСПАРЕНТНОСТИ И 

ОДГОВОРНОСТИ У ОПШТИНИ КЛАДОВО” 

Корисник: Биро за друштвена истраживања (БИРОДИ) 

Контакт особа (одговорна за спровођење пројекта и позиција): Зоран Гавриловић, 

Координатор пројекта  

Датум почетка пројекта: 18.08.2021. године 

Трајање пројекта: 12 месеци 

Период на који се извештај односи: 17.08. 2021. - 17.09.2022. године 

Укупни буџет пројекта: 1.000.000,00 динара 

Укупна утрошена средства: 982.470,32 динара 

Кратак опис управљачке структуре пројекта: 

 

Зоран Гавриловић - Координатор пројекта, водећи антикорупцијски стручњак за израду ЛАП-

а и мониторинг и евалуацију ЛАП-а и антикорупцијских политика. Координатор пројекта ће 

бити ангажован током 12 месеци и биће задужен за руковођење пројектом, имплементацију 

пројектних активности и наративно извештавање. 

Зоран Андрејић – сарадник на пројекту у делу организације активности у Кладову. Биће 

ангажован на организовању састанака и комуникацији са представницима локалне 

самоуправе Кладово током имплементације активности на пројекту. 

Снежана Ђапић – финансијски менаџер ангажована током 12 месеци. Ангажована на 

припреми пројектне документације, налога за плаћање, преглед плаћања, финансијско 

извештавање и припрему документације за ревизију.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кратак опис пројектних активности (фокус треба да буде на томе шта је пројектом 

реализовано, а не како).  

 

Током реализације пројекта спроведене су следеће активности: 

 Активности: 

- Пројектни тим је израдио Акт антикорупцијске делиберације и својим саветима и 

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

садржај и процес израде ЛАП-а: 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 на циљева и мера које су постале део ЛАП-а и 

организовање и вођење јавне расправе о Нацрту ЛАП-а.  

- Реализоване су фокус групе на којима су учествовали:представници удружења грађана и 

струковних удружења (9), представник политичке странке (Српска напредна странка), 

представници медија, синдиката (3), професор социологије (1), представници 

предузетника, јавних предузећа и установа које функционишу у систему локалне 

самоуправе (7).  

- Уз учешће Агенције за спречавање корупције као донатора и Општине Кладово и као 

локлане самоуправе која је корисник  донације одржан „Антикорупцијски панел“ на које 

су као учесници били присутни представник 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 i 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). У уводним делу Антикорупцијском панелу су се обратили (Ђурђица Сучевић 

и Ксенија Митровић из Агенције за спречавање корупције. 

- Председник Општине Кладово је донео одлику о формирању Радне групе за израду 

локалног антикорупцијског плана. Пројектни тим је израдио Водич за израду локалног 

антикорупцијског плана општине Кладово и предлог пословника о раду Радне групе.  

- Основана Радне 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 борбу против корупције уз подршку пројектног 

тима и учешће представника Агенције за спречавање корупције 

- У оквиру Недеље делиберације:  

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

стања корупције и борбе против корупције 

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

o Објављен нацрта Локалног антикорупцијског плана за период 2022.-2027.год. на 

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

o Изложен нацрт Локалног антикорупцијског плана за период 2022.-2027.год. на 

огласној табли Општинске управе Кладово, 

o О процесу усвајања и одржавања јавне расправе обавештена јавност путем видео 

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

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

2027.год.  дана 01.07.2022. године у скупштинској сали Општинске управе Кладово 

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


у трајању од 12:00 до 13:30 сати. 

- Скупштина Општине Кладово је на својој седници од 8. Јула усвојила Локални 

антикорупцијски план Општине Кладово, док је Општинско веће именовало је трочлану 

комисију за избор локалног антикорупцијског тела 22. Јула 

- Трочлана Комисија за избор чланова локалног тела за борбу против корупције израдила и 

усвојила акте  којима се регулише рад (Пословник) и спроводи конкурс (Правилник) и о 

томе обавештена јавност саопштењем Агенције за спречавање корупције и БИРОДИ-а. 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. 

 

 

 

 

 

Кратак опис циљева пројекта и остварених резултата 

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 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 борбе против 

корупције. 

Реализацијом активности пројектни тим је: 

- „Решење о особи за координацију реализације пројекта“ почео је рад на пројекти и 

формализовању комуникације са локалном самоуправом. Акт је базиран на принципу 

антикорупцијске делиберације. 

- Реализацијом фокус групних дијалога пројектни тим је идентификовао области ризика 

од настанка корупције, које су појавне форме и који су узроци. Исто тако је утврђен 

Антикорупцијски биланс који обухвата институционални интегритет, моћ, учешће и 

корупцији и борби против корупције свих институција и стакехолдера у Кладову. 

Истраживањем смо добили и информацију о спремности за учешће представника у 

фокус групама у Радној групи за израду локалног плана и Комисији за избор тела 

праћење локалног антикорупцијског плана и предлоге ко би хипотетички могао да буде 

члан овог тела. 

- У оквиру Антикорупцијског панела размењена су искуства на пољу израде и примене 

Локалних анти-корупцијских планова, као и резултати досадашњих активности у овом 

пољу, односно размењена су искуства и праксе у делу рада локалних антикорупцијских 

тела. Ова расправа је отворила потребу ревизије постојећег Модела локалних 

антикорупцијских планова што ј једна од обавеза која стоји пред Агенцијом за 

спречавање корупције.  

- Одлука о формирању Радне групе за изради ЛАП Општине Кладово и предлог 

пословника радне групе обезбедили су интегритет процеса израде плана. Документ 

Водич за израду локалног антикорупцијског плана општине Кладово помогла су 



стручној израду ЛАП-а и усклађености овог плана са принципима на које је указала 

Агенција за спречавање корупције у свом Моделу.. 

- Идентификован је амбијент на нову сваке области модела по питању стања корупције 

и борбе против корупције. Чланови пројектног тима и представница Агенција за борбу 

против корупције су дали своје коментаре на предложене садржаје укључујући и 

сугестије да ли и које области треба да буду део планова интегритета, који се паралелно 

раде и на којима ради део чланова Радне групе. 

- У оквиру Недеље делиберације, све локалне заинтересоване стране биле су у прилици 

да дају своје сугестије на предложени Локални антикорупцијски план Општине 

Кладово. Одзив је био низак као и садржајност пристиглих предлога. 

- Општина Кладово добила нормативни оквир за борбу против корупције који је 

усклађен са Моделом Агенције за спречавање корупције. 

- Успостављен интегритете процеса избора чланова локалног антикорупцијског тела и 

јавност поступка кандидовања и избора чланова. Конкурс у првом покушају није 

успео. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратак опис свих одступања између одобреног пројектног документа и спровођења 

пројекта 

Због одржавања локалних избора, али и парламентарних и председничких на простору 

Општине Кладово дошло је до одлагања активности на пројекту што је утицало на временски 

оквир реализације пројектних активности. 

У односу на планирану, односно одaбрану верзију пројекта нисмо успели све активности да 

реализујемо и то: пружимо подршку изабраном локално антикорупцијском телу у делу 

интерне регулације и мониторинга праћења примене локалног антикорупцијског плана.  

До промене је дошло и у делу реализације фокус група које су реализоване у писаном 

формату, а не у говорном услед пандемије Ковида 19.  

 

 



Кратак опис управљања ризицима 

Отклањање ризика недозвољених утицаја на процес израде ЛАПа и избор Тела ће се вршити 

кроз успостављање јавних, мерљивих и транспарентних процедура и критеријума 

донетих/формулисаних у партиципативном процесу, односно уз омогућавање дијалога свих 

заинтересованих актера на начин да своје ставове и мишљење могу изнети у оквиру 

постојећих или дорађених процедура у складу са Моделом Агенције, као и могућност увида 

све информације и знања која су релевантна за процес израде ЛАП-а и избор Тела. 

Ризик мотивације чланова Радне групе биће решен кроз процес иницијалних фокус група на 

којима ће се извршити селекција представника цивилног друштва. Што се тиче чланова из 

локалне самоуправе, они ће бити изабрани од локалне самоуправе. Предлог Пројектног тима 

ће бити да то буду службеници који се већ баве антикорупцијских пословима (план 

интегритета, службеник за слободан приступу информацијама од јавног значаја, службеник 

за пријем информација од узбуњивача ...). 

 

Датум подношења извештаја: 

17.10.2022. године 

 

Потпис (са печатом) подносиоца извештаја: 

 

   

 


