4.3. Трајање пројекта и план активности (план приказати помоћу табеле у којој су јасно
приказане активности за сваки месец спровођења пројекта, као и резултати који треба да се
остваре на крају сваке активности)
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Опис

Период

Очекивани резултати

Анализа окружења за
спровођење пројекта и
формирање пројектног тима.

Први месец
спровођења
пројекта

2

Прва посета Новом Пазару иницијални договори око начина
спровођења пројекта, промоција
израде ЛАП и позив за
укључивање цивилног друштва,
медија, представника других да
узму учешћа у овом догађају.

Други месец
спровођења
пројекта

3

Предлози у вези са
формирањем и начином рада
Радне групе

Други и трећи
месец
спровођења
пројекта

Спроведене:
иницијална анализа Модела ЛАП
иницијална анализа података са веб-сајта локалне самоуправе
анализа случајева сумњи на корупцију из медија
анализа актера из оцд
Одабрани чланови пројектног тима и закључен уговор са њима
Одређена контакт особа за сарадњу на реализацији пројекта
из локалне самоуправе.
Прикупљени подаци од Агенције ѕа борбу против корупције
корупције у вези са окружењем за спровођење пројекта.
На конференцији за медије најављена израда ЛАП и
формирање тела за његово праћење, објашњена сврха
доношења овог акта.
Упућен позив за укључивање цивилног друштва, медија,
представника других сектора у израду ЛАП.
Са политичким руководством Града и представницима
одабраних служби договорена динамика даљег рада на
пројекту и обавезама свих страна (обавезе страна уређене
писаним путем).
Остварена комуникација са представницима свих
заинтересованих страна и институција које су активне по
сличним питањима у Новом Пазару.
Предложени критеријуми за избор чланова радне групе, као и
битни елементи у погледу начина рада овог тела (нпр. начин
доношења одлука, комуникација са јавношћу и слично).
Чланови радне групе добили су потребне савете у вези са

1

начином разрешавања евентуално спорних ситуација у
погледу избора чланова.
ТС прати процес формирања радне групе.
Чланови радне групе обучени су за наставак рада самостално,
или уз мању помоћ.
ТС учествује на једном или више састанака радне групе.

Подршка и трансфер знања,
односно обука кроз заједнички
практичан рад,како би чланови
радне групе убудуће могли да
обављају послове самостално
или уз мању помоћ са стране.
Подршка радној групи у
анализи Модела и одабиру
елемената који ће из Модела
бити преузети у ЛАП.

Трећи месец
спровођења
пројекта

Трећи месец
спровођења
пројекта.

извршене:
анализа стања у областима утврђеним Моделом у Граду
Новом Пазару,
анализа постојећих антикорупцијских механизама, докумената
и јавних политика
извршен одабир области и елемената ЛАП на основу Модела.
Формулисана образложења за све елементе из Модела који су
одабрани, модификовани или одбачени.

6

Подршка радној групи за
развијање осталих елемената
ЛАП (активности, рокови,
одговорна лица).

Трећи и
четврти месец
спровођења
пројекта.

Формулисање нацрта ЛАП у делу који се односи на
активности, рокове и одговорна лица
Чланови радне групе обучени за израду овог дела ЛАП

7

Подршка организовању јавне
расправе о Нацрту ЛАП.

Четврти и
пети месец
спровођења
пројекта

8

Подршка радној групи у изради
финалног извештаја о усвајању
ЛАП (повезано са претходном
активношћу).

Пети месец
спровођења
пројекта

Дати предлози у вези са организовањем јавне расправе о
нацрту ЛАП и њени спроводиоци обучени око кључних питања
Организована јавна расправа о нацрту ЛАП
Објављен извештај о одржаној јавној расправи,
Спроведена анализа приспелих предлога и њиховог укључења
кроз измене нацрта ЛАП односно, формулисана су
образложења у случају неприхватања предлога.
Сачињен финални извештај о усвајању ЛАП.

9

Подршка у формирању
Комисије која ће спровести
конкурс за избор чланова тела
за праћење примене ЛАП.

Шести и седми
месец
спровођења
пројекта

10

Подршка раду Комисије у
поступку који претходи избору
чланова тела за праћење
примене ЛАП-а.

Осми и девети
месец
спровођења
пројекта
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Подршка телу за праћење
примене ЛАП-а за дефинисање
области рада, сопственог
пословника о раду и израду
методологије за праћење
спровођења ЛАП-а.
Подршка телу за праћење
примене ЛАП-а у дефинисању
других активности и области
деловања тог тела (поред
праћења примене ЛАП-а)

Десети месец
спровођења
пројекта

Једанаести и
дванаести
месец
спровођења
пројекта

Тело за праћење примене ЛАП добило је одговарајућа упуства
за дефинисање других активности у области свог рада.
Тело за праћење примене ЛАП утврђује своје друге области
деловања

Промоција пројекта у јавности.

Све време
трајања
пројекта
(конференција
за штампу
удванаестом
месецу
спровођења

процес израде ЛАП и усвојеног документа промовисани на
веб-сајту ТС, као и на друштвеним мрежама (фејсбук и
твитер).
Јавност обавештена о битним догађајима путем саопштења,
коментара и најава догађаја.
Формиран посебан одељак на сајту ТС на којем ће бити
објављене битне информације за овај пројекат.
Успостављена сарадња са Агенцијом за борбу против

4

5

12

13

Формулисани савети у погледу формирања комисије, полазећи
од упутстава из Модела.
Пружена додатна објашњења током процеса избора чланова
Комисије.
Дефинисани критеријуми за избор кандидата и начина рада
Комисије.
Комисији су дати предлози за дефинисање критеријума,
процедуре избора, мере за спречавање и решавање сукоба
интереса.
Размотрене квалификације и успуњавање услова кандидата
који су предложени Скупштини Града од стране Комисије.
ТС прати поступак избора чланова тела за праћење примене
ЛАП и обавештава корисника/надлежне органе или јавност у
случају неправилности
Чланови тела за праћење примене ЛАП обучени да уреде свој
рад
Тело за праћење примене израдило свој пословник о раду
Тело за праћење примене израдило методологију за праћење
спровођења ЛАП
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пројекта, као и
у оквиру прве
посете Новом
Пазару)

корупције, Министарством за државну управу и локалну
самоуправу и Сталном конференцијом градова и општина у
вези са активностима на овом пројекту.
Остварена сарадња са општином Рашка, у вези са израдом
ЛАП.
Организоване две конференције за штампу.
Град Нови Пазар на свом веб-сајту објављивљује све битне
информације у вези са израдом и применом планова

3

