
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРОЈЕКТА 

 

Назив пројекта: Заједно ка одрживим локалним антикорупцијским политикама 

Корисник: Бечејско удружење младих – БУМ 

Контакт особа одговорна за спровођење пројекта и позиција: Aлександар 
Ђекић, председник удружења 

Датум почетка пројекта:  01.09.2018. 

Трајање пројекта: 15 месеци 

Период на који се извештај односи: 01-09.2018-30.11.2019. 

Укупни буџет пројекта: 1.571.000,00 

Укупна утрошена средства: 1.534.411,86 

Кратак опис управљачке структуре пројекта:  
 

Координатор пројекта се бавио управљањем кључним пројектним активностима 
везаним за израду Локалног акционог плана за борбу против корупције општине 
Бечеј као и обавезама везаним за формирање Радног тела које прати примену ЛАП-
а. Координатор пројекта је био задужен и за извештавање, прикупљање података, 
комуникацију са општином Бечеј, односно њеним представницима у различитим 
фазама, као и управљањем финансијама на пројекту, односно реализовао је и 
послове финансијског менаџмента и комуницирао са књиговодством. Координатор 
је био ангажован уговором током 12 месеци реализације пројекта, а преостала три 
месеца је наставио рад на пројекту али без формалног уговора. Посао 
координатора пројекта је обављао Александар Ђекић 
 
Асистент координатора је управљала промотивним медијским и заговарачким 
активностима на пројекту. Иницијално се бавила прикупљањем, припремом и 
обрадом материјала за израду Локалног антикорупцијског плана општине Бечеј, као 
и комуникацијом, подршком и координацијом међу члановима радне групе за израду 
ЛАП-а и хармонизацијом поглавља. Такође се бавила анализом постојећих 
механизама и финалним формулисањем нацрта ЛАП-а. Асистент је такође била 
задужена за комуникацију са медијима и промоцију пројектних активности. Асистент 
координатора је била ангажованa током 12 месеци реализације пројекта, преостала 
три месеца до краја реализације пројекта је наставила свој ангажман, али без 
формалног уговора. Посао асистента пројекта је обављала Ана Аћимов. 
 
Правни саветник, едукатор на пројекту је пружао правне савете прилико израде 
процедура и докумената као и организацијом обука и радионица на пројекту. Правни 
саветник је био ангажован током 10 месеци реализације пројекта на основу уговора. 
Посао правног саветника је обављала адвокат Кристина Главарданов. Правни 
саветник је осим реализације обука предвиђених пројектом пружала подршку и 
Радном телу приликом израде неопходних процедура и правилника. 

 

 



 

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

 

Током реализације пројекта и заједно са продуженим временским оквиром 
остварени су сви зацртани и предвиђени пројектни циљеви. Скупштина 
општине Бечеј је на седници одржаној 26. јуна 2019. године усвојила Локални 
акциони план за борбу против корупције општине Бечеј http://www.becej.rs/wp-
content/uploads/2019/06/OUBsl-10b-LAP-korupcija.pdf Скупштина општине Бечеј 
је након спроведеног Конкурса и именовала петочлано радно тело за праћење 
примене локалног акционог плана за борбу против корупције, са којим је 
реализована тродневна обука и које редовно заседа и прати имплементацију 
ЛАП-а. Укупно 71 од 85 запослених у општинској управи Бечеј је прошао обуку 
о механизмима ЛАП-а. Реализовани су јавни догађаји и перформанси који су 
скренули пажњу грађанима на ову веома битну тематику, снимљене су ТВ 
емисије, а тема је константно била актуелна у медијима. 
 
У првом месецу  
 
Одржано је више састанака пројектног тима на којима су се припремале и 
договарале активности на пројекту. Кључни изазови били су усклађивање са 
активностима локалне самоуправе. Ови састанци су се одржавали у просторијама 
БУМа, уз присуство представника ЈЛС на два састанка. Расписан је јавни позив за 
чланство у Радној групи за израду ЛАП-а. Позив је био отворен од 10. септембра до 
30. септембра и пристигло је укупно 7 пријава од стране грађана и представника 
грађанског друштва. С обзиром на то да ће Радну групу чинити укупно 16 чланова, 
предвидели смо да ће у Радну групу бити именовано 4 особе из реда грађана и 
грађанског друштва. Реализована је конференција за медије, на којој су се 
новинарима обратили председник општине Бечеј Драган Тошић и председник БУМ-а 
Александар Ђекић. Конференција је одржана 17. септембра 2018. године у малој 
сали општине Бечеј, а на конференцији су присуствовали новинари из следећих 
медијских кућа: Радио телевизија Војводине, Дневник из Новог Сада, МојБечеј, 
ВебИнфо, ТВ Бечеј, Мађар Со, Панон ТВ, Бечејски дани, Бечејски Мозаик и Радио 
Актив. Сви медији су известили јавност о реализацији овог пројекта, али кључна два 
фокуса су била на представљању кључних активности на пројекту и додатна 
промоција јавног позива за чланове Радне групе. Спроведена је кампања на 
друштвеним мрежама где су промовисани медијски садржаји, односно извештаји са 
конференције за медије, као и јавни позив за чланство у Радној групи за израду 
ЛАП-а. За ове потребе користили смо фејсбук и инстаграм, Бечејско удружење 
младих поседује највећу заједницу на фејсбуку кроз страницу МојБечеј која има 
преко 14000 пратилаца. Одржано је три састанка са председником општине Бечеј и 
његовим кабинетом како би се припремиле процедуре и разматрали представници 
локалне самоуправе који ће чинити чланове Радне групе испред општине Бечеј, а у 
складу са областима Локалног акционог плана. Такође је одржан састанак и са 
чланицом општинског већа задуженом за подручје управе и прописе, Светланом 
Вулетић, како би се детаљно размотриле активности на пројекту. Одржан је 
састанак са Начелницом одељења за послове скупштине општине, председника 
општине и општинског већа Дубравком Ковачев, како би се након селекције чланова 
Радне групе за ЛАП већ унапред припремила документација за скупштинску 
процедуру с обзиром на то да се припрема заседање скупштине општине Бечеј због 
усвајања трећег ребаланса почетком октобра, те да се искористи та скупштина, која 
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је прва следећа како би се именовала Радна група и како би могла да почне са 
даљим активностима на обради модела ЛАП-а. 
 
У другом месецу  
 
Одржано су састанци пројектног тима на којима су се припремале и договарале 
активности за текући месец. Кључни изазови били су усклађивање са припремама 
избора везаним за Савете националних мањина који су обавеза општине Бечеј, а 
коју смо пропустили да предвидимо. Састанци су се одржавали у просторијама 
БУМа, уз присуство представника ЈЛС. Анализа пристиглих пријава грађана за 
учешће у Радној групи за ЛАП. Укупно је пристигло 7 валидних пријава, 
благовремено у складу са јавним позивом. С обзиром да је предвиђено да уколико 
буде више од 4 пријаве, пројектни тим је заказао комисију која је разматрала све 
пријаве. Састанак Комисије је одржан 2. октобра 2018. године. Пројектни тим је 
сазвао Комисију од четири члана како је предвиђено пројектом. Израда Одлуке о 
избору представника грађана односно организација цивилног друштва – Председник 
Комисије је након одлуке Комисије сачинио записник који је са биографијама 
предложених особа прослеђен Општини Бечеј како би се тај материјал припремио 
за седницу Скупштине општине Бечеј. Општинско веће је разматрало која лица из 
редова запослених да предложи за именовање у Радну групу. Након разматрања 
оквирних елемената предлога нацрта ЛАП-а, општинско Веће је одлучило да се 12 
чланова изабере према стручној спреми и позицијама у локалној самоуправи како 
би свако поглавље имало у наредним корацима особу задужену за конкретне теме. 
Након избора 12 чланова из редова управе, општинско веће је додало предлогу и 4 
члана на основу Јавног позива и комплетан материјал проследило даље у 
процедуру. Иако је пракса да је Радну групу у већини градова и општина именовао 
председник општине / градоначелник Решењем, Бечејско удружење младих је 
одлучило да тај процес реши тежим путем, кроз скупштину, из више разлога. На тај 
начин цео процес је много видљивији и транспарентнији, са свим члановима су 
упознати и сви одборници, али и шира јавност пошто о заседањима локалног 
парламента извештавају сви локални медији. Такође скупштинским именовањем 
наша Радна група има много већу снагу и легитимитет у свом делу посла. 
Скупштина је одржана 17. октобра, са малим закашњењем у односу на планирани 
датум јер је у истој на дневном реду био и трећи ребаланс буџета, те се чекала 
његова израда. Након скупштинског именовања Радне групе за израду локалног 
акционог плана за борбу против корупције, пројекти тим је имао отежавајуће 
околности да пронађе адекватан датум да се закаже Први састанак Радне групе 
због учешћа већине чланова у пословима везаним за изборе Савета националних 
мањина. Први састанак Радне групе заказан је за 31. октобар али нису 
присуствовали сви чланови јер су били спречени другим обавезама. Радна група 
имала је потребну већину за рад. На првом састанку су презентовани сви детаљи 
пројекта и конкретне активности као и даље обавезе радне групе. Следећи састанак 
заказан је за почетак новембра. 
 
У трећем месецу  
 
Реализовани су интензивни састанци пројектног тима на којима су припремани 
састанци Радне групе за ЛАП као и сви други детаљи везани за имплементацију 
пројекта. Кључни изазови су се тицали усклађивања датума и сатница за састанке 
Радне групе, с обзиром на то да су у пракси састанци сваки пут трајали између два 
и четири сата. Такође је договарана и емисија са председником општине Бечеј, као 
и присуство теме ЛАП-а на локалном радију Актив. Састанци чланова Радне групе 



за израду локалног акционог плана за борбу против корупције. (Анализа модела, 
утврђивање елемената модела, развијање додатих елемената и креирање нацрта 
по поглављима) Месец новембар је био интензиван у смислу састанака чланова 
Радне групе као и придружених чланова који су учествовали у одређеним 
областима везаним за њихов делокруг посла. У новембру су одржана укупно три 
велика састанка радне групе као и обука која је имала за задатак да упозна чланове 
са суштином ЛАП-а. Састанци Радне групе су у просеку трајали између 2 и 4 сата. 
На састанцима се радило темељно и по систему да је свако поглавље имало свог 
известиоца који је припремао извештај и онда се у пленуму дискутовало о сваком 
циљу посебно. Састанци су одржавани у малој и великој сали општине Бечеј у 
зависности од других активности које се реализују у општини. Након првог састанка 
који је одржан 31. октобра 2018. године, поглавља у ЛАП-у су подељена члановима 
Радне групе у складу са њиховим пословима и квалификацијама, те је следећи 
састанак заказан за среду 14. новембар за када су сви чланови имали задатке да 
припреме своја поглавља. Из тих разлога је остављено више од 10 дана простора 
за припреме за састанак. На састанку 14. новембра обрађено је 3 поглавља за 
нешто више од три сата. Следећи састанак је био заказан за понедељак 19. 
новембар када су такође обрађена три поглавља. Последњи састанак у новембру 
месецу одржан је у уторак 27. новембра када су обрађена још три поглавља. На 
свим састанцима су били присутни и представници других органа локалне 
самоуправе (инспекцијских служби, комисија, чланова већа, скупштинске службе) 
који су позивани према поглављима која су се обрађивала на тим састанцима. 
Снимање емисије са председником општине Бечеј, Драганом Тошићем на тему 
Локалног антикорупцијског плана и повећање видљивости пројекта и пројектних 
активности. Емисија је снимљена и емитована половином новембра месеца. 
Емисија је уклопљена термински у националну кампању коју је покренула Агенција 
за борбу против корупције и дистрибуирана је и на друштвеним мрежама где су 
суграђани додатно коментарисали разне локалне теме на основу емисије. У 
јутарњем програму радија Актив је половином новембра презентован процес везан 
за израду ЛАП-а како би се додатно повећала видљивост на локалу и обезбедила 
шира подршка јавности. Радио Актив је једини локални радио који је део Накси 
национал мреже, а тема Лапа је била актуелна током три јутарње емисије, 
распоређене на сваких 10ак дана како би тема константно била присутна у јавности.  
Одржано је четири састанка са заменицом председника општине Бечеј Далилом 
Дујаковић која је и председница Радне групе на којима се разговарало о актуелним 
дешавањима везаним за пројекат и активности Радне групе, као  и за позивање 
екстерних особа на састанке радне групе према тематикама које су се обрађивале у 
датом моменту. 
 

У четвртом месецу  

Пројектни тим се састајао више пута како би се за састанке Радне групе за ЛАП 

додатно припремили материјали и прегледале теме - поглавља која ће бити 

актуелне на састанцима. С обзиром на то да користимо модел Агенције и да смо 

погледали и моделе неких градова који су већ усвојили ЛАП дошли смо у дилему 

јер смо видели да су код неких градова у ЛАП-у противзаконите мере које су у 

Бечеју већ приликом оцене уставности побијене. Из тих разлога смо имали додатне 

састанке са адвокатом и правницима те смо констатовали да приликом 

финализације ЛАП-а је неопходно да се такве мере другачије реше јер ће приликом 

оцене уставности бити побијене а самим тим и усвојени ЛАП не би био валидан. 



Кључни изазови су се тицали заказивања састанака Радне групе с обзиром на то да 

су представници локалне самоуправе имали преобиман посао везан за усвајање 

буџета и контролу ДРИ која се приводила крају те је било тешко наћи термине и 

ускладити их. Састанци чланова Радне групе за израду локалног акционог плана за 

борбу против корупције. (Анализа модела, утврђивање елемената модела, 

развијање додатих елемената и креирање нацрта по поглављима) У децембру 

месецу је настављен интензиван рад Радне групе у којој су били активни и 

придружени чланови у складу са областима које су везане за њихов делокруг посла 

и поглавља које је у датом моменту обрађивано. Због обавеза око буџета и 

завршавања календарске године била су предвиђена укупно три велика састанка 

радне групе, али су реализована укупно два велика и више мањих састанака у 

смислу присуства броја чланова. Састанци Радне групе су у просеку трајали између 

2 и 4 сата. На састанцима се радило темељно и по систему да је свако поглавље 

имало свог известиоца који је припремао извештај и онда се у пленуму дискутовало 

о сваком циљу посебно. Састанци су одржавани у малој и великој сали општине 

Бечеј у зависности од других активности које се реализују у општини. Састанци у 

пленуму су одржани 3. и 13. децембра, а мањи састанци су одржавани више пута по 

потреби и присуствовали су представници других органа локалне самоуправе 

(инспекцијских служби, комисија, чланова већа, скупштинске службе) који су 

позивани према поглављима која су се обрађивала на тим састанцима. Одржано је 

три састанка са заменицом председника општине Бечеј Далилом Дујаковић која је и 

председница Радне групе на којима се разговарало о актуелним дешавањима 

везаним за пројекат и активности Радне групе, као  и за позивање екстерних особа 

на састанке радне групе према тематикама које су се обрађивале у датом моменту. 

У петом месецу 

Чланови пројектног тима су одржали током јануара месеца неколико састанака. 

Кључне активности и теме биле су везане за састанке Радне групе за ЛАП и за 

припреме допунских материјала за састанке Радне групе на којима су 

финализирана поглавља. Разматране су дилеме око појединих поглавља и начини 

за долазак до најбољих решења. За потребе састанака Радне групе смо 

анализирали и моделе градова који су већ усвојили ЛАП, али смо увидели и неке 

пропусте, с обзиром на то да се у одређеним усвојеним плановима наводи да ће 

општа правна акта донети градоначелник, а не скупштина, што је у нашем случају 

за неке друге документе Уставни суд већ обарао. Кључни изазов у јануару био је 

везан  за уклапање термина у празничном периоду. Састанци чланова Радне групе 

за израду локалног акционог плана за борбу против корупције. (Анализа модела, 

утврђивање елемената модела, развијање додатих елемената и креирање нацрта 

по поглављима) У јануару су одржана два састанка у пленуму и 4 појединачна 

састанка са члановима за одређена поглавља. Нацрт се успешно привео крају те је 

за следећи месец остало још финално дотеривање предлога и садржаја, те 

очекујемо да ће се Нацрт ускоро наћи и у јавној расправи. С обзиром на то да је 

празнична и славска сезона окрњила могуће термине за састанке било је изазовно 

уклопити датуме за рад. Састанци су одржавани у малој сали општине Бечеј и 

присуствовали су представници других органа локалне самоуправе (инспекцијских 



служби, комисија, чланова већа, скупштинске службе) који су позивани према 

поглављима која су се обрађивала на тим састанцима. Одржано је четири састанка 

са заменицом председника општине Бечеј Далилом Дујаковић која је и председница 

Радне групе на којима се разговарало о актуелним дешавањима везаним за 

пројекат и активности Радне групе, као  и за позивање екстерних особа на састанке 

радне групе према тематикама које су се обрађивале у датом моменту. 

У шестом месецу  

У фебруару је пројектни тим одржао више састанака. Такође је фокус деловања био 

на састанцима Радне групе за ЛАП и за појединачне састанке са представницима 

локалне самоуправе за свако поглавље. У фебруару је приведен крају рад Радне 

групе те је пројектни тим разматрао и даље кораке везане за ЛАП. Кључни изазов 

такође се огледао на уклапању најбољег термина за присуство свих чланова радне 

групе. Али с обзиром да је фокус био на појединачним састанцима кључне 

активности су реализоване без потешкоћа. Састанци чланова Радне групе за 

израду локалног акционог плана за борбу против корупције. У фебруару је одржан 

један финални састанак у пленуму и 7 појединачних састанака са члановима, али и 

са спољашњим сарадницима везаним за одређена поглавља. Нацрт је приведен 

крају те се почетком марта припрема јавна расправа и даљи пратећи кораци. Било 

је потешкоћа са усклађивањем термина чланова радне групе са осталим обавезама 

али је на крају посао успешно реализован. Састанци су одржавани у општини Бечеј 

и присуствовали су представници других органа локалне самоуправе (инспекцијских 

служби, комисија, чланова већа, скупштинске службе) који су позивани према 

поглављима која су се обрађивала на тим састанцима. Одржано је три састанка са 

заменицом председника општине Бечеј Далилом Дујаковић која је и председница 

Радне групе на којима се разговарало о актуелним дешавањима везаним за 

пројекат и активности Радне групе, као  и за позивање екстерних особа на састанке 

радне групе према тематикама које су се обрађивале у датом моменту. 

У седмом месецу  

Састанци пројектног тима у марту су били интензивни с обзиром на то да су у 

појединим областима биле неопходне додатне измене јер смо се држали 

иницијалне идеје да ЛАП који ће се усвојити на нивоу општине Бечеј буде 

аутентичан. Кључни изазови односили су се на неколико области као и на моделе, 

пре свега из разлога што је Уставни суд већ поништавао одређена акта са локала, а 

модели усвојених ЛАП-ова из других општина и градова усвојени са одредбама које 

ће, уколико се неко буде обраћао Уставном суду бити проглашени неуставни. Те 

ситуације се пре свега односе када се у ЛАП-овима наведе да ће Веће доносити 

општа акта која мора да донесе локална скупштина. Чланови Радне групе су били 

ангажовани кроз индивидуалне састанке са представницима пројектног тима, као и 

међусобно. Кључни изазови су се појавили кроз додатне коментаре на области 4, 

11, 12, 7, и део области 15 што ће бити хармонизовано у првој недељи априла. 

Одржано је укупно додатних 6 састанака, с обзиром на то да је због додатних 

интервенција унутар Радне групе померена јавна расправа на април како би се све 

додатно прегледало. Састанци су одржавани у општини Бечеј, а у поједине теме су 



били укључени други запослени који нису чланови Радне групе. Састанци са 

заменицом председника општине Бечеј – Одржана су два консултативна састанка 

са заменицом председника општине Бечеј Далилом Дујаковић која је и председница 

Радне групе. На састанцима се разговарало о актуелним дешавањима везаним 

примедбе на одредбе у областима као и за опште пројектне активности. Утврђен је 

нови термин за Јавну расправу. 

У осмом месецу  

Састанци пројектног тима су ванредно одржавани, с обзиром на то да се услед 

бирократских процедура и застоја са појединим областима каснило са реализацијом 

пројектних активности у складу са планом и пројектом. Пројектни тим је задржао 

став да се без обзира на кашњење додатно ради на појединим областима како би 

области биле што боље и аутентичне са бечејским локалним темама и потребама, 

такође је фокус био и на изменама закона и проблемима са општим актима где је 

већ долазило до поништавања у претходном периоду. Чланови Радне групе су били 

додатно ангажовани кроз индивидуалне састанке са представницима пројектног 

тима, као и међусобно. Кључни изазови су се појавили кроз сређивање коментара 

на области 4, 11, 12, 7, и део области 15 што се након тих састанака и уредило и 

привело крају. Одржано је укупно додатних 3 састанака, с обзиром на то да је због 

додатних интервенција унутар Радне групе термин за јавну расправу био померен 

како би се све додатно анализирало. Састанци су одржавани у општини Бечеј, а у 

поједине теме су били укључени други запослени који нису чланови Радне групе. 

Састанци са заменицом председника општине Бечеј – Одржана су два радна 

састанка са заменицом председника општине Бечеј Далилом Дујаковић која је и 

председница Радне групе. На састанцима се разговарало о актуелним дешавањима 

везаним примедбе на одредбе у областима као и за опште пројектне активности. 

Договорено је да се јавна расправа не заказује док се документ не приведе крају.  

У деветом месецу  

Током месеца маја одржан је низ састанака пројектног тима с обзиром на застој у 

припремама појединих поглавља за Локални акциони план. Фокус је био на 

одређеним областима и изменама, јер је идеја којом смо се водили била на 

аутентичности ЛАП-а. И даље је у фокусу була дискусија о неколико области као и 

поређење са усвојеним моделима, пре свега из разлога што је Уставни суд већ 

поништавао одређена акта са локала, а модели усвојених ЛАП-ова из других 

општина и градова усвојени са одредбама које ће, уколико се неко буде обраћао 

Уставном суду бити проглашени неуставни. Те ситуације се пре свега односе када 

се у ЛАП-овима наведе да ће Веће доносити општа акта која мора да донесе 

локална скупштина. Такође смо се више пута бавили дискусијом око превођења 

ЛАП-а на мађарски језик, за шта смо се усагласили да би у датом моменту био 

велики трошак због обимности документа. Пројектни тим се такође бавио 

припремом низа следећих активности, пре свега припремом обука запослених у 

општини Бечеј, као и планирањем детаља везаних за формирање тела за праћење 

примене ЛАП-а. Током маја месеца већина поглавља је већ била затворена, док су 

се чланови Радне групе ангажовали кроз индивидуалне састанке са 



представницима пројектног тима, као и међусобно. Кључни изазови су и даље били 

везани за области 4, 11, 12, 7, и део области 15 што смо напокон финиширали 

половином месеца. Одржано је укупно додатна 4 састанака, с обзиром на то да је 

због додатних интервенција унутар Радне групе померена јавна расправа на јун 

како би се све ускладило. Састанци су одржавани у општини Бечеј, а у поједине 

теме су били укључени други запослени који нису чланови Радне групе. Одржана су 

три консултативна састанка са заменицом председника општине Бечеј Далилом 

Дујаковић која је и председница Радне групе. На састанцима се разговарало о 

актуелним дешавањима везаним примедбе на одредбе у областима као и за опште 

пројектне активности. Утврђен је нови термин за Јавну расправу која је тренутно у 

току. Такође су разматране и даље активности на пројекту, пре свега формирање 

тела за праћење примене ЛАП-а и одржавање обука запослених у општини Бечеј о 

механизмима које ЛАП предвиђа. 

У десетом месецу  

У јуну је пројектни тим одржао низ састанака везаних за јавну расправу о нацрту 

локалног акционог плана за борбу против корупције, за презентовање нацрта ЛАП-а 

на општинском већу, као и на седници Скупштине општине Бечеј на којој ће ићи на 

усвајање. Такође је разматрано како превазићи ситуацију са преводом комплетног 

ЛАП-а на мађарски језик у кратком временском року како би документ могао да иде 

у даљу процедуру. Састанци су одржани и за потребе припреме скупштинског 

перформанса, као и за даље активности на пројекту. Реализација јавне расправе о 

нацрту Локалног акционог плана за борбу против корупције. Финални догађај – 

централна јавна расправа је одржана 14. јуна у великој сали скупштине општине 

Бечеј, док је у претходном периоду било могуће поднети коментаре на нацрт плана 

путем писарнице или електронски на основу формулара објављеног на сајту 

општине и у локалним медијима. На јавној расправи није присуствовао велики број 

суграђана нити је било званичних коментара на нацрт ЛАП-а. Јавну расправу су 

водили заменица председника општине Бечеј и председница радне групе за израду 

ЛАП-а Далила Дујаковић и чланови радне групе и пројектног тима Александар 

Ђекић и Ана Аћимов који су представили присутнима Локални акциони план. 

Кампања на друштвеним мрежама – Нацрт локалног акционог плана за борбу 

против корупције и јавна расправа промовисани су путем друштвених мрежа и 

локалних медија како би се што више грађана укључило у овај процес. Усвајање 

нацрта локалног акционог плана за борбу против корупције од стране општинског 

већа – На седници општинског већа општине Бечеј као известиоци за ЛАП били су 

Далила Дујаковић председница радне групе за израду ЛАП-а и Александар Ђекић 

члан радне групе. Након презентовања ЛАП-а општинско веће је нацрт усвојило 

једногласно и упутило га даље у скупштинску процедуру. Чланови БУМ-а су пре 

седнице скупштине општине Бечеј на којој је на дневном реду било усвајање ЛАП-а 

свим одборницима на улазу у скупштинску салу поделили симболичне метле да 

„очисте корупцију“ из општине Бечеј, а уз метле су им се уручили и промотивни 

материјал везан за ЛАП, кампања је настављена и на јавним просторима. Усвајање 

Локалног акционог плана за борбу против корупције општине Бечеј за период од 

2019-2023. године – На седници Скупштине општине Бечеј 26. јуна одборници 



скупштине општине су нацрт усвојили једногласно. Одржано је више 

консултативних састанка са заменицом председника општине Бечеј Далилом 

Дујаковић. На састанцима се разговарало о актуелним дешавањима везаним за 

опште и текуће пројектне активности. Разматране су даље активности на пројекту, 

пре свега формирање тела за праћење примене ЛАП-а и одржавање обука 

запослених у општини Бечеј о механизмима које ЛАП предвиђа. 

У једанаестом месецу  

У јулу је одржан низ састанака пројектног тима на ком су договаране даље 

активности за пројекат, пре свега за процес формирања Радног тела за праћење 

примене ЛАП-а, као и за остале активности на пројекту. Формирање Комисије за 

избор тела за праћење примене ЛАП-а – Председник општине Бечеј је на основу 

тачке 17.1.2. ЛАП-а и члана 2. Решења председника општине Бечеј формирао 2. 

јула 2019. Комисију за избор чланова Радног тела за праћење примене ЛАП-а. 

Именована Комисија има 6 чланова и председника а одржала је низ састанака. 

Кључна акта: Пословник о раду комисије и Правилник о условима критеријумима и 

мерилима за избор чланова Радног тела за праћење примене ЛАПА је усвојила 5. 

јула 2019. године. Јавни позив за учешће у раду Скупштинског тела – Комисија на 

седници одржаној у јулу доноси Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор 

чланова Радног тела за праћење примене ЛАП-а. Јавни конкурс је отворен 21. дан, 

а сви пратећи формулари су објављени на сајту општине Бечеј и у локалним 

медијима. Предвиђено је да Радно тело броји укупно 5 чланова. Јавни позив је 

путем друштвених мрежа додатно промовисан како би се што више грађана 

укључило у овај процес. Одржано је више консултативних састанка са заменицом 

председника општине Бечеј Далилом Дујаковић. На састанцима се разговарало о 

актуелним дешавањима везаним за опште и текуће пројектне активности.. 

У дванаестом месецу  

у августу је одржано 4 састанка пројектног тима на ком су се разматрале даље 

активности на пројекту, пре свега везано за именовање Радног тела за праћење 

примене ЛАП-а и даљи рад са новоформираним телом. Такође су разматрани  

термини и даљи рад на обуци за Радно тело, као и за израду пратећих докумената. 

Пројектни тим се такође договорио да ће обуке запослених у општинској управи 

реализовати након избора за месне заједнице с обзиром на то да су просторије у 

општини Бечеј заузете од стране изборне комисије и пратећих активности. 

Селекција Чланова Радног тела за праћење примене ЛАП-а – Након окончаног 

јавног позива и додатне кампање на повећању видљивости овог процеса, Комисија 

је добила укупно 5 пријава за Радно тело. На радном састанку Комисије у складу са 

Правилницима и процедурама Комисија је утврдила да свих 5 пријављених 

кандидата задовољавају прописане услове за избор у Радно тело за праћење 

примене ЛАП-а. Након анализе Комисија је проследила документацију даље у 

процедуру. Скупштина општине Бечеј је дана 21. августа 2019. године донела 

Решење о образовању Радног тела за праћење примене Локалног акционог плана 

за борбу против корупције општине Бечеј, са мандатом Радног тела најкасније до 

31.12.2023. године и без права на накнаду. Пројектни тим је организовао иницијални 



састанак са Радним телом где су се чланови међусобно упознали и где је 

представљен даљи ток активности у раду тела у оквиру пројекта. Одржано је  три 

консултативна састанка са заменицом председника општине Бечеј Далилом 

Дујаковић. На састанцима се разговарало о актуелним дешавањима везаним за 

опште и текуће пројектне активности. Снимљена емисија са председником општине 

Бечеј, Драганом Тошићем о Локалном акционом плану за борбу против корупције и 

мерама у оквиру документа. Грађанима су представљени бенефити које доноси 

овај документ. 

У периоду екстензије Пројекта од септембра до новембра   

У септембру се пројектни тим бавио темама везаним за методологију у рад Радног 

тела за праћење примене лапа, те је по том основу одржано више састанака 

пројектног тима. Такође су разматране и друге теме везане за преостале активности 

на пројекту, те су договорени оквирни рокови. Одржане су две обуке 16. и 24. 

септембра са члановима Радног тела. Пројектни тим је на тим обукама имао фокус 

за законску легислативу у области борбе против корупције, али и не тимбилдингу 

као и на припремама даље документације и методологије рада Радног тела. 

Одржано је  два консултативна састанка са заменицом председника општине Бечеј 

Далилом Дујаковић. На састанцима се разговарало о обукама за запослене у 

општини Бечеј. У октобру се пројектни тим бавио темама везаним за методологију и 

рад Радног тела за праћење примене лапа, те је по том основу одржано више 

састанака пројектног тима. Такође су разматране и друге теме везане за преостале 

активности на пројекту, те су договорени оквирни рокови. Након реализованих 

обука, Радно тело је између себе изабрало председавајућег и усвојило Пословник о 

раду. Пројектни тим је инсистирао да се Радно тело састаје минимум 2 пута месечно 

те је тај предлог усвојен и у Пословнику радног тела. Чланови су између себе 

поделили области по којима ће пратити рокове и наставили су са учесталим 

састанцима како би се годишњи извештај спремио у роковима који ће бити упућен 

Скупштини општине Бечеј и Агенцији за борбу против корупције. Одржано је  два 

консултативна састанка са заменицом председника општине Бечеј Далилом 

Дујаковић. На састанцима су се утврдили датуми за обуке. У новембру месецу 

одржано је 3 састанка пројектног тима, кључне теме биле су везане за обуке 

запослених у општинској управи општине Бечеј, као и за додатне обуке ра Радно 

тело за праћење примене ЛАП-а. Такође фокус пројектног тима био је и на 

припремама активности за крај пројекта као и за комуникацију са ревизорском 

кућом. Кључна активност у овом месецу огледала се у реализацији обука. 

Проблематика везана за обуке запослених се огледала у проблему са 

усклађивањем термина са начелницима одељења како би сви запослени могли да 

присуствују обукама. У комуникацији са заменицом председника општине Далилом 

Дујаковић и начелницом одељења за људске ресурсе, информатичке и заједничке 

послове, договорено је да се обуке реализују подељене по одељењима и одвојено у 

три различита дана. На првој обуци су присуствовали запослени у Одељењу за 

урбанизам и Одељењу за финансије обука је одржана дана 13. новембра. На другој 

обуци су присуствовали запослени у Одељењу за општу управу, Одељењу за 

имовинско правне односе и Одељења за послове Скупштине општине. Обука је 



одржана дана 14. новембра. Трећа обука је оржана за представнике Одељења за 

привреду, Одељења за људске ресурсе и Одељења за локалну пореску 

администрацију. Обукама је укупно присуствовало 71 лице од укупно 85 запослених 

у општинској управи. Мањи број запослених је био оправдано спречен да 

присуствује овим обукама. 
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Кратак опис циљева пројекта и остварених резултата 

 

Кључни циљеви у реализацији пројекта су успешно остварени. Наиме, скупштина 
општине Бечеј је једногласно, и уз гласове опозиције, усвојила Локални акциони 
план за борбу против корупције. Сматрамо да је једногласним усвајањем документ 
додатно добио на снази те ће у наредном периоду бити и оштрији фокус на његовој 
примени. Такође, Скупштина општине Бечеј је такође без гласова против усвојила и 
предлоге за именовање пет чланова Радног тела за праћење примене Локалног 
акционог плана за борбу против корупције. Укупно 71 од 85 запослених у сталном 
радном односу у општинској управи Бечеј су прошли обуку о механизмима у 
Локалном акционом плану за борбу против корупције, што додатно доприноси 
видљивости али пре свега и имплементацији овог документа. На тај начин је 
подигнута стручност запослених који ће моћи и самостално да допринесу 
имплементацији овог документа, али и да спроводе друге законе везане за борбу 
против корупције. Са друге стране Радна група за израду ЛАП-а је прошла такође 
обуку везану за израду локалних акционих планова, те ће у неком наредном 
периоду бити у могућности да стечена знања искористе за формулисање других 
локалних докумената, стратегија и акционих планова. Након именовања Радног 
тела за праћење примене ЛАП-а, чланови су такође прошли кроз тродневну обуку 
за независно праћење спровођења Локалног акционог плана без обзира на 
потенцијалне промене које ће уследити након спровођења локалних избора који 
следе. Са друге стране фокус јавности је био подигнут на тематику борбе против 
корупције, на важности мера у ЛАП-у, као и на неопходност рада Радног тела и саме 
борбе против корупције. Реализацијом уличних акција подељен је низ промотивних 
материјала везаних за борбу против корупције, симулирана је корупција на градској 
пијаци, грађани су бурно реаговали, те им се на тај начин повећало интересовање о 
тематици борбе против корупције, приликом реализације скупштинског 
перформанса свим одборницима у скупштини општине подељен је промотивни 
материјал, мајице и метле како би симболично очистили корупцију из општине 
Бечеј, такође, реализацијом онлајн и медијских кампања, удружења, медији и 
грађани су значајно упознати са кључним циљевима овог пројекта, те имамо 
прилике да видимо да су локални медији наставили извештавања и након 
реализације пројекта о раду Радног тела и о мерама из ЛАП-а које су усвојене. На 
сајту општине Бечеј је формирана посебна рубрика која садржи све информације 
везане за Локални акциони план за борбу против корупције што доприноси 
видљивости и додатној одрживости овог пројекта. Додатни бенефит у реализацији 
овог пројекта јесте и развој наше организације за овакве процесе, па ћемо у 
наредном периоду моћи још квалитетније и боље да допринесемо развоју 
различитих докумената од јавног интереса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Пројектни тим Бечејског удружења младих је пратио сваку појединачну активност и 
вршио евалуацију истих кроз месечне извештаје. Месечни извештаји су се показали 
као одличан алат за праћење свих резултата у одређеном временском интервалу. 
Евалуација је рађена кроз више аспеката, пре свега кроз ниво успешности 
реализације конкретне планиране активности и остварења конкретних пројектом 
предвиђених циљева. Током израде Нацрта Локалног акционог плана за борбу 
против корупције фокус је био и на анализи усклађености већ постојећих 
докумената у складу са Моделом ЛАП-а који је израдила Агенција за борбу против 
корупције. Евалуација едукативних аспеката је мерена на основу успешности 
реализације конкретних догађаја, квалитета документације која је припремана или 
израђена. Евалуација промотивних активности мерена је на основу медијских 
садржаја који су објављени током реализације пројекта, на основу активности 
грађана приликом реализације уличних акција, перформанаса, активности на 
друштвеним мрежама и сајтовима. 

 

 

Oпис свих одступања између одобреног пројектног документа и спровођења 
пројекта 

 

Кључна одступања у односу на предлог пројекта односила су се на кашњења у 
имплементацији одређених корака у пројекту, те смо били приморани да тражимо 
да нам Агенција за борбу против корупције одобри продужење рока реализације 
пројекта до краја новембра 2019. године. Кључни разлог за продужење 
имплементације рока огледао се у пропусту приликом креирања предлога пројекта, 
а то је обавезан превод све документације која иде на седнице Скупштине општине 
Бечеј. Тај део смо превидели приликом креирања пројекта, а нисмо ни обезбедили 
средства за превођење Локалног акционог плана за борбу против корупције на 
мађарски језик. С обзиром на то да је документ обиман,  општина Бечеј већ свакако 
има проблема са преводиоцем у смислу да цео посао обавља једна особа, дошло је 
до застоја. Додатни застој се огледао у спровођењу избора за месне заједнице на 
територији општине Бечеј што је такође проузроковало ситне застоје. Додатна 
одступања у односу на предлог пројекта огледају се у реализацији обука за све 
запослене везане за примену ЛАП-а. Наиме од планираних стотинак запослених у 
локалној самоуправи на обукама је учествовало укупно 71 запослени, преостали 
запослени су били спречени да присуствују из више различитих разлога и других 
обавеза у том периоду. Ова одступања нису угрозила главни циљ пројекта нити су 
проузроковала неке друге проблеме у имплементацији. 
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