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ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 

 

Молимо Вас да пажљиво прочитате и попуните овај образац. Примерак попуњеног обрасца, 

достављен Агенцији за борбу против корупције, од тренутка истека рока за пријављивање, 

представља Ваш предлог пројекта. 

 

Обавезно је попунити сва поља у оквиру овог формулара. У супротном, у складу с тачком 2.1.1. 

Упутства за конкурисање, пројекат неће бити узет у разматрање.   

 

 

1. Информације о подносиоцу пројекта 

1.1. Подносилац пројекта  

Транспарентност Србија  

1.2. Адреса 

Палмотићева 31, Београд, Република Србија  

1.3. Одговорно лице 

Немања Ненадић, програмски директор       

1.4. Правни статус 

Удружење грађана 

1.5. Датум оснивања удружења 

10.06.2002. године 

1.6 Матични број 

17404890 

1.7 Контакт особа 

Немања Ненадић, програмски директор 

1.8. Телефон 

011/303 38 27 

1.9. Fax 

/ 

1.10 E-mail 

ts@transparentnost.org.rs 

1.11 Интернет страница 

www.transparentnost.org.rs  

Информације о кориснику средстава: 

1.12. Тачан број запослених на одређено и неодређено време у ЈЛС  

293 на неодређено и 29 на одређено 

1.13.  Буџет ЈЛС за 2018. годину 

2.401.000.000 
 
 

mailto:ts@transparentnost.org.rs
http://www.transparentnost.org.rs/
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2. Капацитети за управљање и реализацију пројекта 

 

2.1. Опис носиоца пројекта (укратко, највише на пола стране, опишите историјат, мисију и циљеве 

ваше организације). 
 

Транспарентност Србија (ТС) је нестраначка, невладина и непрофитна организација усмерена на борбу 
против корупције у Србији. ТС је од 2005. непрестано пуноправни члан најзначајније међународне 

антикорупцијске организације Transparency International (ТI). Најважнији циљ који ТС жели да оствари 

јесте повећање транспарентности рада државних органа као начин да се спречи злоупотреба јавних 

овлашћења у приватне сврхе. Своје циљеве ТС остварује превентивним деловањем - подизањем свести 
јавности о опасностима и штети које корупција наноси друштву, подстицањем реформи и предлагањем 

конкретних препорука. У том смислу мисија организације је: рад на стварању амбијента за промену 

друштвене климе, као и стварању неопходних предуслова да се борба против корупције у Србији води на 
најбољи могући начин и да исход те борбе буде успешан – да се друштво захваћено корупцијом 

преобрази у друштво у којем корупција не постоји. Од оснивања 2002. године, ТС  је спровела велики 

број пројеката усмерених на борбу против корупције, а методи рада организације обухватају 

истраживања, праћење примене стратешких аката и законског оквира за борбу против корупције, 
тренинге, кампање за подизање свести јавности о штетним ефектима корупције и начинима за њено 

сузбијање, залагање за унапређење закона и праксе, израда предлога прописа и стратешких аката, 

пружање правне помоћи, консултације са представницима државних органа, међународних организација, 
бизнис сектора, невладиних организација и др. У том контексту, ТС је активна и на пољу европских 

интеграција, препознајући од самог почетка свог рада, а на основу искустава других огранака TI из 

средње Европе, значај који ЕУ интеграције могу имати за смањење корупције. Главне области рада ТС су 
до сада биле приступ информацијама од јавног значаја, финансирање политичких партија, стратешки 

акти за борбу против корупције, јавне набавке, сукоб јавног и приватног интереса, мониторинг буџета, 

реформа јавног сектора, државна помоћ, јавно-приватна партнерства, транспарентност локалних 

самоуправа и борба против корупције у контексту европских интеграција. 
 

 

2.2. Кратак опис реализованих пројеката (од 3 до 5 примера који могу да прикажу искуство у 

формулисању или праћењу спровођења јавних политика или изради анализа или методологија у 

области превенције или борбе против корупције) 

 

Назив пројекта и 

период реализације 

Остварени резултати 

пројекта 

Укупан буџет Донатор 

 
Антикорупцијске реформе 
и њихови ефекти - 
остваривање препорука за 
борбу против корупције у 
оквиру Поглавља 23 
европских интеграција 

Пројекат је обухватио 
израду извештаја о 
спровођењу појединих 
обавеза органа власти, 
односно активности које 
они треба да спроведу, а 
које су прописане 
Акционим планом за 
Поглавље 23, потпоглавље 
Борба против корупције. 
Предмет праћења су биле 
активности чији је крајњи 
рок за примену истекао у 
2015. или 2016. години, оне 
чији истиче у 2017. години 
као и активности чија се 
примена одвија 
континуирано, током целе 
реализације АП. Извештај 
је утврдио бројне слабости 
у спровођењу АП 23, 

2.199.700 РСД Агенција за борбу против 
корупције 
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координацији и праћењу 
спровођења, као и потребу 
за његовим допунама, а 
налази се користе и након 
завршетка пројекта. 

Јачање система 
националног интегритета у 
земљама Западног 
Балкана и Турске, као и 
праћење кретања у борби 
против корупције 
мај 2014 – јун 2017 
 

Општи циљ пројекта је био 
побољшање доброг 
управљања смањењем 
корупције у земљама 
кандидатима за чланство у 
ЕУ, док је специфичан циљ 
пројекта -унапредити 
разумевање начина на који 
функционишу постојећи 
антикорупцијски 
механизми, те утврђивање 
напретка у борби против 
корупције у земљама 
кандитима за чланство у 
ЕУ.  
У оквиру пројекта 
објављено је и 
промовисано истраживање 
НИС 2015 (процена 
система друштвеног 
интегритета), при чему су у 
први план истакнуте 
препоруке намењене 
Влади и Народној 
скупштини. Поред тога, ТС 
је учествовала у европској 
промоцији налаза 
истраживања НИС за све 
земље кандидате.  
У Београду је организована 
и регионална 
конференција на тему 
злоупотребе јавних 
средстава за потребе 
финансирања кампање. У 
оквиру овог пројекта, 
Транспарентност Србија је 
пратила спровођење више 
антикорупцијских закона, 
као и препорука које су 
дате државним органима 
или су дефинисане 
стратешким актима 
Републике Србије, и ради 
побољшања стања 
објавила бројне анализе, 
коментаре, саопштења и 
предлоге који су објављени 
на сајту ТС, друштвеним 
мрежама и у медијима. ТС 
је у вези са тим 
организовала бројне 
састанке са 
представницима 
релевантних институција, и 
учествовала на 
састанцима и 
конференцијама које су 
организовали други 

197,795 евра (удео ТС у 
укупном буџету) 

 Европска комисија, 
Transparency International  

http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/TS_izvestaj_NIS_2015.pdf
http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/TS_izvestaj_NIS_2015.pdf
http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/TS_izvestaj_NIS_2015.pdf
http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/TS_izvestaj_NIS_2015.pdf
http://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/aktivnosti-2/konferencije/8543-regionalna-konferencija-o-zloupotrebi-javnih-resursa-u-kampanji
http://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/aktivnosti-2/konferencije/8543-regionalna-konferencija-o-zloupotrebi-javnih-resursa-u-kampanji
http://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/aktivnosti-2/konferencije/8543-regionalna-konferencija-o-zloupotrebi-javnih-resursa-u-kampanji
http://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/aktivnosti-2/konferencije/8543-regionalna-konferencija-o-zloupotrebi-javnih-resursa-u-kampanji
http://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/aktivnosti-2/konferencije/8543-regionalna-konferencija-o-zloupotrebi-javnih-resursa-u-kampanji
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субјекти. 
Посебан предмет праћења 
и јавног заговарања у 
оквиру овог пројекта су 
документи од значаја за 
борбу против корупције у 
оквиру европских 
интеграција Србије. У том 
смислу, ТС је редовно 
коментарисала и 
предлагала измене у 
стратешким актима (нацрт 
АП за поглавље 23, 
акциони планови за борбу 
против корупције, за јавне 
набавке итд.), затим 
извештаје Европске 
комисије о Србији и њеном 
напретку на путу ка ЕУ, рад 
државних органа у вези са 
процесом европских 
интеграција уопште, 
извештаје Савета за 
праћење преговора у 
оквиру поглавља 23, 
активности у вези са 
другим релевантим 
поглављима преговора (5, 
24, 32) и друго. 

Спровођење Стратегије за 
борбу против корупције и 
Акционог плана  у три 
области (политичке 
активности, јавне 
финансије, медији)  
јул 2015. – фебруар 2016.                                                  

Реализацијом пројекта и 
израдом извештаја о 
спровођењу мера и 
активности из појединих 
области Стратегије и АП, 
обезбеђени су 
веродостојни подаци о 
реализацији активности из 
АП који ће служити као 
средства верификације 
података изнетих у 
извештајима одговорних 
субјеката АП и као 
допунски подаци, али и 
дате препоруке за 
отклањање уочених 
проблема, обезбеђен је 
уједначен приказ контекста 
у коме се мере из 
појединих области 
Стратегије примењују и 
пружена је додатна 
подршка развоју 
капацитета 
организацијацивилног 
друштва у области борбе 
против корупције, али и 
самој Агенцији за борбу 
против корупције.  

1,148,500 РСД Агенција за борбу против 
корупције средствима 
Амбасаде Краљевине 
Норвешке 

Закон о јавно-приватном 
партнерству и концесијама 
- како унапредити 
антикорупцијске 
потенцијале 

Транспарентност Србија 
анализира је важећи Закон 
о јавно-приватном 
партнерству и концесијама 
са посебним фокусом на 

795.900 РСД Мисија ОЕБС-а у Србији 
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 ризике транспарентности и 
корупције са циљем 
идентификовања 
недостатака у 
законодавству и пружања 
препорука у којима се може 
додатно побољшати. 
Такође, ТС је анализирала 
релевантни правни оквир 
из региона и потенцијалне 
антикорупцијске механизме 
у својим релевантним 
законима који се могу 
пренети у домаћи правни 
оквир. 
Анализе које су израђене у 
оквиру пројекта 
достављене су надлежним 
органима као допринос за 
предстојећу расправу у 
оквиру најављених измена 
Закона о ЈПП 

Финансијске истраге као 
оруђе за борбу против 
организованог криминала и 
корупције 
 

Пројекат је усмерен ка 
јачању капацитета јавних 
тужилаца, судија и 
припадника полиције из 
Црне Горе, Србије и Босне 
и Херцеговине за вођење 
финансијских истрага у 
случајевима корупције и 
организованог криминала. 
Други циљ је снажење 
сарадње и координације 
међу институцијама које 
имају задужења у овој 
области, како унутар 
земаља, тако и у оквиру 
региона. Три компоненте 
пројекта чиниле су: 
испитивање постојећег 
правног оквира и праксе у 
спровођењу финансијских 
истрага у три посматране 
земље; организовање 
едукација и програма за 
јачање капацитета јавних 
тужилаца, судија и 
полицајаца из три државе; 
унапређење сарадње у 
спровођењу финансијских 
истрага са посебним 
фокусом на размену 
искустава међу 
припадницима институција 
које су укључене у овај 
процес. 
 

20.390 EUR ЦЕМИ, Подгорица, Црна 
Гора, 
Министарство спољних 
послова краљевине 
Холандије.   
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2.3.  Кратак опис пројеката који су реализовани у сарадњи са органима јавне власти (у својству 

партнера или корисника пројекта) 

 

 

Назив пројекта и 

период реализације 

Остварени резултати 

пројекта 

Укупан буџет Донатор 

Повећање 

транспарентности у раду 
локалних власти у шест 

општина Рашког и 

Пчињског округа 

ТС је анализирала ниво 

транспарентности у раду 
шест јединица локалне 

самоуправе, на основу 

методологије Индекс 
локалне 

транспарнентости коју је 

ТС претходно развила, 

израдила је затим 
анализе и препоруке за 

унапређење 

транспарентности, које 
су представљене 

представницима локалне 

власти (политички 

ниво), локалне 
администрације 

(службени задужени за 

јавност рада) и 
медијима. Активност је 

резултирала порастом 

учинка код 4 од шест 
општина у следећој 

анализи која је 

спроведена по истој 

методологији. 

1.100.000 динара Мисија ОЕБС у Србији  

Индекс 

транспарентности 

локалне власти 

ТС је анализирала ниво 

транспарентности у 

свим јединицама 
локалне самоуправе у 

Србији, на основу 

методологије која је 
израђена у ту сврху, 

полазећи од искустава из 

других земаља и анализе 

правног оквира. Анализа 
је обухватила 

информације објављене 

на веб-сајтовима, у 
службеним гласилима и 

у просторијама органа 

власти. Након анализе 
формулисане су 

препоруке, које су 

5.724.713 динара Министарство спољних 

послова Велике 

Британије 
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представљене и 

дискутоване у оквиру 

шест округлих столова 

за представнике 
локалних самоуправа, 

цивилног друштва и 

медија. Препоруке за 
даље поступање су 

упућене органима 

централне и локалне 
власти, а о налазима и 

препорукама се 

дискутовало на округлом 

столу на којем су 
учествовали министарка 

државне управе и 

локалне самоуправе, 
директорка Агенције за 

борбу против корупције, 

генерални секретар 
Сталне конференције 

градова и општина, 

заменица Повереника за 

информације од јавног 
значаја и заштиту 

података о личности.  

Напомена: видети такође 
горе описане пројекте у 

којима значајан сегмент 

има сарадња са 
органима власти или су 

они корисници резултата 

пројекта, нпр. у погледу 

мониторинга примене 
АП за поглавље 23, 

спровођења планова 

интегритета и друго.  

   

    

    

 

2.4. Ресурси 

 
- Укупан буџет у протекле три године (2015. - 2017.) 

    

Година Укупан износ буџета за наведену годину 

2015. Око 36.831.000 динара, односно 306.809 евра 

2016. Око 29.020.500 динара, односно 236.530 евра 

2017. Око 31.392.000 динара, односно 257.311 евра 
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- Главни донатори 

Подаци о финансијама и структури извора прихода наведени су детаљније на сајту: 
http://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/o-nama/trans-srbija#Finansiranje  

 

У последњих неколико година финансирање пројеката се доминантно остварује преко глобалне мреже 
Transparency International (регионални пројекти за подручје западног Балкана и Турске), као и на 

конкурсима за пројекте које организују делегација ЕУ у Србији, министарства спољних послова 

развијених земаља (најчешће Краљевина Холандија) или фондације са седиштем у Србији (Фондација за 

отворено друштво), те Мисија ОЕБС. ТС је имала (један још увек у току) и неколико пројеката које је на 
основу конкурса финансирала Агенција за борбу против корупције.   

 

- Број запослених на одређено и неодређено време у вашој организацији 
 

Тренутно се у радном односу на неодређено време налази шест запослених, а на привременој основи, за 

потребе реализације пројеката, ангажовано је више лица чији број значајно варира.  

 
- Опис опреме и просторни капацитети са којима организација располаже  

У закупу 90 м2 на адреси Палмотићева 31, Београд. Опрема: 3 лаптопа, 5 рачунара, копир апарат, 2 

телефонске линије, 3 штампача, мобилни телефони, скенер и остала канцеларијска опрема.  
 

- Остали релевантни ресурси (нпр. волонтери, партнерска удружења 
Транспарентност  Србија тренутно користи базу прописа Параграф – Нет, одабрани прес клипинг агенције „Нина 
медија“ и архиву „Службеног гласника“. 
 
 

3. Сажетак пројекта  

3.1. Назив пројекта 

Подршка изради Локалног антикорупцијског плана и формирања тела за праћење спровођење ЛАП у 
Граду Новом Пазару 

 

3.2. Навести јединицу локалне самоуправе у којој се пројекат реализује 

  Град Нови Пазар 

 

3.3. Период реализације пројекта (датум почетка и датум завршетка) 

1. август 2018. – 31.јул 2019. 

 

3.4. Трајање пројекта 

12 месеци 

 

3.5. Укупни пројектни трошкови и тражена средства 

1.699.880 динара 

 

3.6. Број лица укључених у спровођење пројекта  

Пет 

 

http://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/o-nama/trans-srbija#Finansiranje
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3.7. Уколико се пројекат суфинансира: 

 име донатора који суфинансира пројекат 

није примењиво 

 име и контакт одговорне особе испред донаторске организације 

није примењиво 

 наведите: укупну вредност пројекта; износ и проценат укупног износа који тражите од 

Агенције; износ и проценат укупног износа који добијате од другог донатора 

од Агенције 1.699.880 динара, нема другог донатора 
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4. Опис пројекта  

4.1. Опис пројекта и пројектних активности (детаљно описати све пројектне активности, а посебно 

предлог методологије пружања помоћи у изради ЛАП, формирања тела за праћење примене и 

методологије за праћење спровођења ЛАП; описати начин на који ће бити реализована свака 

активност; описати крајњи продукт / резултат сваке активности) 
 

1. Анализа окружења за спровођење пројекта и формирање пројектног тима. Ова 

активност обухвата иницијалну анализу Модела, доступних података са веб-сајта локалне 

самоуправе, информисање о актерима из цивилног друштва и других сектора у Граду, а који 

би у складу са Моделом требало да буду укључени у радну групу, анализу случајева сумњи 

на корупцију који су објављени у медијима или су доступни у извештајима државних органа 

а релевнатни су за Град Нови Пазар и слично, а на основу доступних извора података. 

Одабир чланова пројектног тима и закључивање уговора. Договор са локалном самоуправом 

око одређивања контакт особе и разматрање потребе за закључивањем додатног 

меморандума о сарадњи на пројекту, на основу претходно исказане воље кроз писмо 

подршке које је приложено уз предлог пројекта. У оквиру ове фазе предвиђено је и 

прикупљање података од Агенције за борбу против корупције у вези са окружењем за 

спровођење пројекта (испуњавање обавеза од стране функционера Града НП, израда ЛАП, 

извештавање о спровођењу стратешких аката и слично). Ова активност се одиграва у првом 

месецу пројекта. 

2. Прва посета Новом Пазару - иницијални договори око начина спровођења пројекта, 

промоција израде ЛАП и позив за укључивање цивилног друштва, медија, представника 

других сектора. 2а. У оквиру ове посете биће обављени иницијални сусрети са политичким 

руководством Града, са представницима одабраних служби, за које се може очекивати да ће 

учествовати у изради ЛАП и биће постигнути договори о динамици даљег рада на пројекту и 

обавезама свих страна. 2б На крају посете биће организована заједничка конференција за 

штампу представника Града и ТС, на којој ће бити најављен рад на ЛАП и формирању тела 

за његово праћење, објашњена сврха доношења овог акта и успостављања овог тела у 

контексту борбе против корупције у Републици Србији и примене стратешких аката и 

закона. Са конференције ће бити упућен јавни позив представницима организација цивилног 

друштва које делују на подручју НП, представницима струковних удружења,  , 

представницима других органа власти који су активни на подручју Града, а не представљају 

део система локалне самоуправе, у складу са Моделом (правосуђе, просвета, здравство, 

инспекцијске службе републичких органа) да предложе чланове радне групе за израду ЛАП. 

Такође ће бити упућен позив медијима да прате и подрже овај процес. Уколико постоји 

интересовање, биће омогућено представницима Агенције да узму учешћа у овом догађају. 

Имајући у виду могућност да су пројекти неких међународних организација које су активне 

у Новом Пазару усмерени на сличне теме, овом приликом ће бити остварена комуникација и 

са представницима тих пројеката и институција. Ова активност се одиграва у другом месецу 

пројекта. 

3. Предлози у вези са формирањем и начином рада радне групе. ТС ће предложити 

партнерима критеријуме за избор чланова радне групе, како из саме ЈЛС тако и оних који не 

припадају систему ЈЛС, као и битне елементе у погледу начина рада овог тела (нпр. начин 

доношења одлука, комуникација са јавношћу и слично). Кроз сталну комуникацију са 

представницима ЈЛС биће праћен процес формирања радне групе и пружени савети у вези са 

начином разрешавања евентуално спорних ситуација у погледу избора чланова.  

4. Подршка радној групи у анализи Модела и одабиру елемената који ће из Модела бити 

преузети у ЛАП. Ова активност подразумева анализу стања у областима утврђеним 

Моделом у Граду Новом Пазару, идетнификацију и анализу постојећих антикорупцијских 

механзама, докумената и јавних политика и одабир области и елемената као и формулисање 

образложења за све елементе из Модела који су одабрани, модификовани или одбачени. 
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Наставак тачке 4: ово обухвата подршку и трансфер знања (обуку), како би се чланови радне групе у 

будуће могу да обаве самостално или уз мању помоћ са стране. Ова активност подразумева рад чланова 
пројектног тима пре посете, вишедневну посету Граду Новом Пазару ради обављања интервјуа са 

члановима радне групе појединачно и учешће у једном или више састанакa радне групе који би били 

одржани у том периоду. Ова активност ће бити спроведена у трећем месецу пројекта.   
 

5. Подршка радној групи за развијање осталих елемената ЛАП (активности, рокови, 

одговорна лица). У оквиру ове активности ће подршка подразумевати трансфер знања (обуку), 

како би се чланови радне групе у будуће могу да обаве самостално или уз мању помоћ са стране. 
У оквиру ове активности ће бити дате сугестије на радне документе које изради радна група, како 

би се утврдило да ли су одабрани рокови који су достижни, који су у складу са законским 

обавезама и стратешким актима, и који су одрживи и реални. У погледу одговорних лица наша 
подршка ће бити превасходно усмерена на разматрање да ли су укључени сви органи и службе 

који могу бити надлежни или битно утицати на потоњу реализацију ЛАП. При давању савета у 

том погледу ТС ће користити и искуства из мониторинга акционих планова на националном 

нивоу, које је реализовала више пута у протеклих десетак година. Резултат ове активности је 
формулисање нацрта ЛАП. Ова активност ће бити спроведена у трећем и четвртом месецу 

пројекта.  

6. Подршка организовању јавне расправе о Нацрту ЛАП. У погледу ове активности ТС ће дати 
предлоге радној групи и политичким доносиоцима одлука о формату и начину спровођења јавне 

расправе, о разматрању предлога који буду добијени током јавне расправе, о објављивању 

информација о јавној расправи и њеном исходу, као и у вези са организовањем евентуалних 
скупова током јавне расправе где би било могуће сучелити ставове различитих актера. Биће 

посебно указано на значај јавне расправе приликом дефинисања јавних политика (што је један од 

елемената Модела ЛАП). ТС ће такође дати сугестије у погледу прикупљања информација 

директним обраћањем лицима и институцијама које би могле помоћи овај процес, у Граду и ван 
њега. ТС ће помоћи радној групи у процесу анализе приспелих предлога и њиховог укључења 

кроз измене нацрта ЛАП односно, формулисања образложења у случају неприхватања предлога. 

Ова активност ће бити спроведена у четвртом и петом месецу Пројекта. 
7. Подршка радној групи у изради финалног извештаја о усвајању ЛАП (повезано са 

претходном активношћу, у петом месецу Пројекта).  

8. Подршка у формирању Комисије која ће спровести конкурс за избор чланова тела за 
праћење примене ЛАП. Подршка се између осталог састоји у давању додатних објашњења у 

вези са појединим тачкама из Модела када је реч о овој области, односно за дефинисање 

критеријума за избор кандидата и начина рада Комисије. ТС ће наставити да пружа подршку и 

током процеса избора чланова Комисије, односно, након окончања јавног конкурса, а у вези са 
доношењем коначне одлуке и начином њеног објављивања и промоције. Ова активност се 

спроводи у шестом и седмом месецу пројекта, али је њено спровођење везано за време испуњења 

претходне активности, то јест, усвајање ЛАП.  

9. Подршка раду Комисије у поступку који претходи избору чланова тела за праћење примене 

ЛАП-а. Ова подршка ће обухватити, према потреби, предлоге за дефинисање критеријума, 

процедуре избора, мере за спречавање и решавање сукоба интереса. ТС ће такође пратити 

одабира кандидата који ће бити предложени Скупштини Града ради избора (разматрање 
испуњености формланих услова, интервјуи са кандидатима и слично). ТС ће у случају да се 

појави сумња у непристрасност рада Комисије о томе обавестити партнере на пројекту из Града, а 

у случају неотклоњених или нарочито тешких неправилности, и друге надлежне органе, односно 
јавност. Ова активност се спроводи у осмом и деветом месецу пројекта.  

10. Подршка телу за праћење примене ЛАП-а за дефинисање области рада, сопственог 

пословника о раду и израду методологије за праћење спровођења ЛАП-а. Ова активност би 
била спровођена током десетог месеца пројекта.  

11. Подршка телу за праћење примене ЛАП-а у дефинисању других активности и области 

деловања тог тела (поред праћења примене ЛАП-а) – нпр. сопствене иницијативе, саветодавне 

активности и слично. Ова активност би била спровођена током 11 и 12 месеца пројекта. 
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12. Обуке за представнике локалне самоуправе у погледу израде и спровођења ЛАП. Ове обуке 

се спроводе у оквиру сваке од горе описаних активности,  
13. Промоција пројекта у јавности. У оквиру ове активности, ТС ће обавештавати јавност путем 

својег веб-сајта и друштвених мрежа (фејсбук и твитер) о активностима које су спроведене на 

пројекту. Типичан начин обавештавања ће бити саопштења, коментари или кратке најаве догађаја 

и обавештавање о њиховом исходу. По договору са представницима корисника, биће објављен и 
део произведеног материјала, како би се омогућила промоција добре праксе из Града Новог 

Пазара и у другим срединама у Србији. У вези са тиме, ТС ће се трудити да ову добру праксу 

промовише и кроз друге канале, а нарочито кроз сарадњу са Агенцијом за борбу против 
корупције, Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Сталну конференцију 

градова и општина, са којима и иначе сарађује у бројним другим приликама и ситуацијама. 

Посебно ћемо остварити сарадњу са општином Рашка, која је такође изразила интересовање да 
добије помоћ од ТС у вези са израдом ЛАП, а конкретни модалитети ће бити накнадно 

договорени у сарадњи са корисником (Град Нови Пазар), и могу обухватити присуство 

представника Рашке радним састанцима који су одржани са представницима Новог Пазара и 

сусрети и саветодавна помоћ око појединих питања, учешће у обукама и слично. Поред тога, 
промоција ће обухватити и конференцију за штампу на којој ће бити представљени у 12. месецу 

пројекта. У вези са промоцијом предложићемо кориснику (Град Нови Пазар) да формира посебну, 

лако доступну, секцију на свом веб-сајту на којој би биле објављиване све битне информације у 
вези са израдом планова интегритета и његовом каснијом применом, а која би остала на 

располагању свим заинтересованим странама, као један од начина обезбеђивања одрживости овог 

пројекта. ТС ће такође формирати посебан одељак на свом сајту на којем ће бити објављене 

битне информације за овај пројекат, а која ће бити повезана и са ранијим и будућим пројектима 
које ТС буде спроводила на тему локалних акционих планова и њихове примене.   

4.2. Циљна група и корисници  

Циљна група и корисници овог пројекта су детаљно описани у оквиру сваке од планираних активности, у 
оквиру тачке 4.1. Укратко речено, циљна група и корисници овог пројекта су пре свих функционери и 

запослени у оквиру Града Новог Пазара који тренутно имају одговорност или ће у будућности имати 

одговорност за израду и спровођење ЛАП у том граду и праћење његове примене, као и друга лица која 
ће имати одређену улогу у том послу а нису део структура Града Новог Пазара – независни чланови 

Комисије за избор чланова Радне групе, независни чланови Радне групе, независни чланови будућег тела 

за праћење примене ЛАП. Посредно, овај пројекат ће у појединим својим сегментима донети користи и 

бројним другим субјектима, при чему ће неки од њих бити и укључени у спровођење пројектних 
активности. То се односи на поједине институције чије су надлежности непосредно повезане са израдом 

и применом ЛАП, или појединих делова ЛАП који буду препознати из Модела Агенције за борбу против 

корупције као приоритетне, нарочито када су повезане са спровођењем појединих закона. То су, између 
осталих, Агенција за борбу против корупције – спровођење националних антикорупцијских аката, 

понашање функционера у складу са одредбама Закона о Агенцији за борбу против корупције, поштовање 

одредаба Закона о финансирању политичких активности у погледу сарадње са Агенцијом у достављању 
података, Управа за јавне набавке, Комисија за јавно приватна партнерства, Повереник за информације од 

јавног значаја и заштиту података о личности, Државна ревизорска институција, буџетска инспекција и 

поједини други инспекцијски органи, правосудни органи, Министарство правде, Министарство 

привреде, Министарство државне управе и локалне самоуправе. Пројекат би, кроз укључивање 
појединих не-јавних субјеката, као и кроз помоћ за доношење и успостављање механизма за спровођење 

ЛАП требало да користи и организацијама цивилног друштва из НП, привредницима, пословним 

удружењима и медијима. Пројекат ће донети користи и другим грађанима Србије, као и другим 
јединцама локалне самоуправе, а нарочито суседне општине Рашка, којима ће бити приближен концепт 

ЛАП, начин испуњења обавеза и ефекти ове превентивне антикорупцијске мере. Током прелиминарних 

контакат, разматрано је да ли ће ТС закључити партнерство са НП или РА, али је превагнуло то што је 

Рашка била спремна да самостално почне овај посао, па је закључено да је помоћ потребнија у НП. 
Представницима Рашке је наговештена подршка ТС у том процесу. Дугорочно, пројекат ће утицати на 

остваривање уштеде буџета и опште унапређење окружења за превенцију корупције, како у одабраном 

граду, тако и шире. 
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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) 

 
Приложено као посебан анекс, као и у наставку (иза тачке 4.9.).  

 

 

4.4. Предуслови и ризици (детаљно опишите предуслове без којих је немогуће почети било коју 

пројектну активност; детаљно опишите могуће ризике за спровођење активности као и начине за 

њихово превазилажење) 

 
Основни предуслов за спровођење активности је правовремено обезбеђивање финансијских средстава за 

отпочињање активности. Други је расположивост стручњака и запослених у ТС за рад на овом пројекту, 

о чему је постигнут прелиминарни споразум са свим лицима чије је ангажовање планирано.  

На страни одабране локалне самоуправе као главног корисника овог пројекта, постоје бројни предуслови 
за успешну реализацију пројекта. Изражена спремност за сарадњу, која је демонстрирана у приложеном 

допису представља основ за оптимизам у погледу спремности за даљу сарадњу. У даљим корацима, биће 

неопходно да корисник демонстрира спремност на сарадњу кроз конкретне активности – односно, да у 
време када је планирано спровођење појединих активности буде спреман да отпочне са радњама које 

само Град може да спроведе, а не и ТС независно – одсуство сарадње у погледу одређивања контакт 

особе (акт. 1), недоступност политичког руководства града и представника битних служби и органа 
приликом почетне анализе и договора, неспремност за учествовање у заједничкој промоцији и јавном 

позиву (акт. 2), недостављањеподатака који су битни за почетну анализу и одабир елемената из Модела 

(акт 4), неспремност за сарадњу у процесу развијања осталих елемената ЛАП (акт. 5), неспремност да се 

спроведе јавна расправа о нацрту ЛАП (акт.6) и да се тим поводом изради финални извештај (акт. 6), 
неспремност да се формира тело које ће пратити спровођење ЛАП (акт 7), неспремност да се формира 

посебна Комисија која би давала предлог за избор чланова тела које ће пратити примену ЛАП (акт. 8 и 9), 

неформирање тела за праћење примене (акт 10 и 11), незаинтересованост за учешће у обукама (акт 12 и 
друге претходно наведене), неспремност да се информације о спровођењу пројектних активности и 

процеса објаве на интернет презентацији Града (акт. 13). Наступање ових ризика би онемогућило у 

потпуности или значајној мери спровођење планираних активности, али је њихово наступање мање 
вероватно имајући у виду да је реч о обавези локалне самоуправе и да постоји претходно исказана 

спремност за сарадњу исказана и са политичког нивоа одлучивања и са оперативног нивоа (поједини 

службеници локалне самоуправе.  

У вези са бројним другим активностима, ризик може да се огледа у неспремности да се прихвате савети 
и предлози које ТС буде давала, нпр. неспремност за прихватање предлога у погледу формирања и 

начина рада радне групе (акт. 3),  у погледу начина организовања јавне расправе (акт 6), начина 

образовања Комисије (акт. 8), у погледу формирања и начина рада тела које ће пратити примену ЛАП 
(акт. 10), и код сваке друге активности у којој ТС пружа стручну помоћ корисницима (постоји готово код 

сваке активности па није посебно наведено). Наступање овог ризика је више вероватно, а штетни ефекти 

су унеколико мањи, зато што би ТС испунила свој део обавезе.    
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Ризик за спровођење пројекта представља и недовољна спремност других актера да се укључе у 

пројектне активности, то јест да учествују у јавној расправи, у предлагању чланова Комисије, у 
кандидовању за рад у будућем телу за праћење, у праћењу читавог процеса и слично. Тај мањак 

интересовања је мало вероватан, судећи по подацима које имамо у овом тренутку, али може бити већи у 

случају да читав процес формирања тела добије нежељене политичке конотације (нпр. у случају да 
учешће у овим активностима буде перципирано као деловање против актуелних политичких челника 

Града или против њих.) 

 

Минимални ризик представља и мањак сарадње других институција које располажу подацима потребним 
за спровођење пројекта. У највећем броју случајева овај ризик ће бити могуће превазићи коришћењем 

других средстава (затхеви за приступ информацијама), а активности ће бити могуће спровести и 

независно.  
 

У одређеној мери, ризик за спровођење овог пројекта представља и другачија динамика деловања 

корисника од оне која је прелиминарно утврђена у плану пројектних активности. 

 
Генерални ризик за спровођење овог пројекта представља политичка нестабилност, која би могла да 

наступи услед расписивања ванредних избора на републичком или локалном нивоу или из неког другог 

непредвиђеног разлога.  

 

 

 

 

4.5. Мере за отклањање ризика (детаљно опишите на који начин и путем којих мера ћете 

отклонити ризике) 

 
Када је реч о ризицима из прве групе, ТС ће превасходно тежити да конретизује обавезе корисника 

закључивањем меморандума о сарадњи или другог документа који ће уредити на примерени начин права 

и обавезе обе стране, тако да оне буду јасне и да се створи основ за предузимање акција које би могле да 
реше проблем. У случају да је наступање ризика последица непоступања или опструкције од стране 

појединих служби, ТС ће о томе обавестити надређене органе или службе у Граду. О случајевима када 

наступање ових ризика угрожава спровођење пројекта, о томе ће бити обавештена и Агенција, како би се 
нашло задовољавајуће решење, кроз промену рокова за спровођење активности, упућивање позива на 

сарадњу од стране Агенције или другу модификацију пројекта у преосталом периоду и са преосталим 

средствима (нпр. наставак рада са другом локалном самоуправом).  

 
Када је реч о наступању ризика из друге групе (неприхватање савета ТС), ТС ће покушати да утиче на 

поступање надлежних органа и тела корисника информисањем њима надређених тела или лица, а у 

складу са закљученим меморандумом о сарадњи; након тога, или упоредо са тим, када је примерено, ТС 
ће упознати са овим тешкоћама Агенцију (нарочито у случају значајних одступања од Модела), као и 

ширу јавност, путем националних и локалних медија са којима већ имамо успостављену квалитетну и 

дугогодишњу сарадњу, те заинтересоване организације цивилног друштва и друге организације које 

имају партнерски однос са Градом. Уколико те активности не дају плода, биће у сваком случају јасно 
назначено (на сајту ТС и у саопштењима) у чему се спроведена активност разликује од савета који су 

били дати, уколико то утиче негативно на квалитет процеса и резултата. Кад год је могуће зарад 

решавања овог проблема биће коришћени позитивни примери из других градова и општина као 
стимуланс за веће ангажовање код корисника.   

 

У случају да интересовање не-јавних субјеката за учешће у активностима буде недовољно, ТС ће 
уложити додатне напоре кроз контакте са ОЦД и другим субјектима, као и са медијима, како би се 

подстакло њихово учешће.  
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У случају наступања ризика из домена политичке нестабилности који су решиви у предвидљивом року 
(на пример, избори на локалном нивоу), ТС ће, наставити у мери у којој је то могуће рад на пројекту, а по 

потреби ће тражити начин да се са Агенцијом договори одлагање реализације појединих активности, ако 

је то примерено. У случају немогућности реализације пројектних активности у дужем временском 
периоду, тражиће се примерено решење са Агенцијом. 

 

 

 

 

4.6. Особље ангажовано на пројекту (наведите све особе које ће учествовати у пројекту и опишите 

улогу сваке од њих) 

 

Координатор пројекта ангажован је током целог трајања пројекта. Ради на управљању пројектом, 

наративном извештавању о активностима на пројекту (месечно и завршни наративни извештај), 

прикупљању података, анализи података, изради извештаја, представљању пројектних резултата. 
 

Посао координатора пројекта ће обављати, Раде Ђурић, а током пројекта, у зависности од других 

пројектних обавеза може доћи до замене након повратка са породиљског одсуства Бојане Меденице.  
 

Финансијски менаџер је ангажован током целог трајања пројекта, за администрирање и финансијско 

извештавање. 
 

Посао финансијског менаџера обављаће Данило Пејовић 

 

Први сарадник ангажован је на анализи стања у областима утврђеним Моделом ЛАП-а, 
идетнификацији и анализи постојећих антикорупцијских механзама, докумената и јавних политика и 

одабир области и елемената као и формулисање образложења. Пружа подршку радној групи, комисији, 

телу за праћење примене ЛАП-а. 
 

Први сарадник на пројекту ће бити Немања Ненадић 

 
Други сарадник анализира стања у областима утврђеним Моделом ЛАП-а,  врши идетнификацију и 

анализу постојећих антикорупцијских механзама, докумената и јавних политика и одабир области и 

елемената као и формулисање образложења.  Ради на подршци радној групи, комисији, телу за праћење 

примене ЛАП-а. 
 

Други сарадник на пројекту ће бити Златко Минић 

 
Трећи сарадник комуницира и обавештава учеснике и кориснике пројекта, организује конференције и 

обуке.  

 

Посао трећег сарадника ће обављати Злата Ђорђевић 
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4.7. Транспарентност и видљивост (које активности ће бити предузете са циљем информисања 

јавности о активностима и резултатима пројекта, као и на који начин је предвиђена промоција 

пројекта) 
 

Значајан део активности током целог трајања пројекта, биће посвећен информисању јавности о 
активости и реализацији активности, те промоцији пројекта.  

 

ТС ће обавештавати јавност путем својег веб-сајта и друштвених мрежа (фејсбук и твитер) о 
активностима које су спроведене на пројекту. Типичан начин обавештавања ће бити саопштења, 

коментари или кратке најаве догађаја и обавештавање о њиховом исходу.  

 
По договору са представницима корисника, биће објављен и део произведеног материјала, како би се 

омогућила промоција добре праксе из Града Новог Пазара и у другим срединама у Србији. У вези са 

тиме, ТС ће се трудити да ову добру праксу промовише и кроз друге канале, а нарочито кроз сарадњу са 

Агенцијом за борбу против корупције, Министарством за државну управу и локалну самоуправу и 
Сталну конференцију градова и општина, са којима и иначе сарађује у бројним другим приликама и 

ситуацијама.  

 
Посебно ћемо остварити сарадњу са општином Рашка, која је такође изразила интересовање да добије 

помоћ од ТС у вези са израдом ЛАП, а конкретни модалитети ће бити накнадно договорени у сарадњи са 

корисником (Град Нови Пазар), и могу обухватити присуство представника Рашке радним састанцима 

који су одржани са представницима Новог Пазара и сусрети и саветодавна помоћ око појединих питања, 
учешће у обукама и слично.  

 

Поред тога, промоција ће обухватити и завршну конференцију за штампу на којој ће бити представљени 
у 12. месецу пројекта.  

 

Када је реч о појединим активностима планиране су посебне промотивне активности. Тако ће већ у 
другом месецу пројекта бити организована заједничка конференција за штампу ТС и Града, на којој ће 

бити најављене пројектне активности, а грађани и други субјекти позвани да у њима узму учешћа.  

 

Поједине активности на пројекту су по својој природи такве да имају промотивни елемент – 
комуникацију са јавношћу, као што су позив за учешће у радној групи, јавна расправа о нацрту ЛАП, 

избор чланова Комисије, укључивање независних чланова у тело за праћење примене. У том погледу ће 

промоцију обезбеђивати Град, као носилац активности док ће ТС превасдхосно давати подршку.  
 

У вези са промоцијом предложићемо кориснику (Град Нови Пазар) да формира посебну, лако доступну, 

секцију на свом веб-сајту на којој би биле објављиване све битне информације у вези са израдом планова 
интегритета и његовом каснијом применом, а која би остала на располагању свим заинтересованим 

странама, као један од начина обезбеђивања одрживости овог пројекта.  

 

ТС ће такође формирати посебан одељак на свом сајту на којем ће бити објављене битне информације за 
овај пројекат, а која ће бити повезана и са ранијим и будућим пројектима које ТС буде спроводила на 

тему локалних акционих планова и њихове примене.   

 
У сваком случају, односно на сваком продукту који је намењен објављивању, као и на одговарајућем 

месту на страници ТС, биће назначена подршка пројекту од стране Агенције за борбу против корупције и 

одрицање од одговорности овог државног органа за изнете ставове и мишљења. Такође ће бити извршене 

друге објаве на основу уговорне обавезе.  
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4.8. Одрживост и пројектних резултата (опишите продукте које планирате да креирате који треба 

да допринесу очувању пројектних резултата;опишите могућности или начине за наставак 

одређених пројектних активности после престанка подршке од стране Агенције) 
 

У оквиру овог пројекта је планирано стварање великог броја продуката и остваривање бројних резултата. 

У већини случајева, стварање крајњих продуката ће зависити од органа и тела корисника – Града Новог 
Пазара, док ће ТС давати свој допринос њиховом креирању кроз писане и усмене савете и инструкције 

дате током обука које су засноване на претходно изврешеним анализама докумената и праксе.  

 
Између осталог, као производи овог пројекта који ће бити доступни свим заинтересованим лицима и 

након завршетка пројекта, су следећи: 

 Акт којим су прецизиране обавезе две стране у оквиру овог пројекта 

 Презентација са иницијалне промоције која садржи податке из дотадашњих анализа  

 Позив за укључивање цивилног друштва, медија, представника других сектора у израду ЛАП.  

 Предлози за избор чланова радне групе и критеријума за њихов одабир 

 Подаци о праћењу процеса формирања радне групе 

 Презентација са обука за чланове радне групе која садржи податке из извршених анализа 

повезаних са израдом ЛАП 

 Образложени нацрт ЛАП 

 Документи у вези са јавном расправом о нацрту ЛАП (позив, извештај) 

 Извештај о усвајању ЛАП 

 Критеријуми за избор кандидата и начина рада Комисије  

 Подаци о праћењу поступка избора чланова тела које прати примену ЛАП 

 Презентација са обука за чланове тела које прати примену ЛАП 

 Пословник тела за праћење срповођења ЛАП 
 

Генерално, у оквиру овог пројекта, биће битно подигнута стручност запослених како би они на даље 

били кадри да самостално формулишу стратегије, акционе планове и друге јавне политике, као и да 

спроводе законе и друге прописе који се односе на борбу против корупције 
 

По завршетку пројекта очекује се да ће бити формирано тело овлашћено за праћење примене ЛАП, да ће 

то бити учињено у складу са упутствима из Модела, и да ће на тај начин бити обезбеђено независно 
праћење спровођења без обзира на евентуалне промене политичких структура у локалној власти или на 

промену односа политичких лидера спрам поштовања обавеза које је Град преузео.  

 
Подигнута пажња јавности у вези са борбом против корупције на локалном нивоу а нарочито локалним 

акционим планом и начином његовог спровођења, како би медији и цивилно друштво наставили да прате 

процес и како би се кроз њихово деловање поспешила реализација у будућности, без обзира на 

евентуално смањење ентузијазма за спровођење код одговорних институција.  
 

Поред Новог Пазара ТС ће подршку пружити и општини Рашка, чиме ће се повећати број јединица 

локалне самоуправе које су израдиле своје антикорупцијске планове, а тиме ће се подстицајно деловати и 
на друге општине које то још увек нису учиниле.  

 

Дељење искустава из овог пројекта са другим институцијама (нпр. СКГО, државни органи, представници 
међународних донаторских пројеката) допринеће ширењу знања о ЛАП и њиховој реализацији, уз 

очекивани ефекат предупређења/решавања сличних проблема у другим срединама, односно увођења 

добрих пракси из НП у другим местима.  

 
Успостављање посебних секција на сајтовима Града Новог Пазара и ТС у вези са ЛАП и применом овог 

механизма допринеће одрживости резултата пројекта у будућим годинама, како у погледу праћења 

реализације ЛАП у НП, тако и учења на њиховим искуствима у другим градовима.  
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4.9. Евалуација (на који начин ће бити вршена евалуација пројекта, односно евалуација мерљивих 

индикатора, као и квалитет услуга крајњим корисницима пројекта) 
 

Евалуација пројектних активности ће бити вршена кроз периодичне извештаје о спровођењу пројекта, 

који ће садржати и податке о оствареним резултатима до тог момента, као и кроз завршни наративни 

извештај. Ова евалуација ће бити интерна (унутар ТС) и екстерна (према Агенцији, на основу уговорне 
обавезе).  

 

Евалуација успешности појединих фаза реализације пројекта ће бити оцењивана у односу на време 
извршења и на степен усклађености поступања тела и органа Града НП са Моделом ЛАП који је 

израдила Агенција за борбу против корупције и са конкретним саветима и упутствима датим на обукама 

а у вези са појединим појединим питањима које је пружила ТС.  
 

Евалуација успешности појединих едукативних активности биће мерена на основу евалуационих 

упитника у свакој од фаза поступања (рад са радном групом, комисијом, телом за праћење примене 

ЛАП). 
 

Евалуација успешности промотивних активности биће вршена на основу одзива новинара на јавним 

догађајима и у другим приликама, интересовања јавности на друштвеним мрежеама и сајту ТС.   
 

У случају подношења иницијатива државним органима, као критеријум за оцену успешности биће 

коришћене њихови одговори.  

 
Додатно, као мерило успешности пројекта у дужем периоду, може се користити преношење добрих 

искустава и пракси из Новог Пазара у другим градовима и општинама Србије.  

 

 

5. Партнерство (попуњавају само они носиоци пројекта који имају предвиђено партнерство) 

5.1. Структура партнерства (представите сваког појединачног партнера по облику партнерства и кроз 
улогу у пројекту; обавезно дефинисати одговорности партнера за поједине активности у оквиру пројекта) 

 

 

 

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) 

 
 

Број 

активности 

/месец 

Авг 

18 

сеп окт нов Дец 

18 

Јан 

19 

феб мар апр мај јун Јул 

19 

1 Х            

2  Х           

3  Х х          

4   Х          

5   Х          

6   х Х         

7    х Х        

8     Х        

9      х Х      
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Р.
бр 

Опис Период Очекивани резултати 

1 Анализа окружења за 
спровођење пројекта и 
формирање пројектног 
тима.  

Први 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. 

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 

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. 

3 Предлози у вези са 
формирањем и начином 
рада Радне групе 

 Други и 
трећи месец 
спровођења 
пројекта 

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 начином разрешавања 
евентуално спорних ситуација у погледу избора 
чланова. 
ТС прати процес формирања радне групе.  

4 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.  

Трећи месец 
спровођења 
пројекта 

Чланови радне групе обучени су за наставак рада 
самостално, или уз мању помоћ. 
ТС учествује на једном или више састанака радне 
групе. 

5 Подршка радној групи у 
анализи Модела и одабиру 
елемената који ће из 
Модела бити преузети у 
ЛАП.  
 

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 
  

10        х х    

11          Х   

12           х Х 

13 х Х х  х х Х х х х х х х Х х  
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7 Подршка организовању 
јавне расправе о Нацрту 
ЛАП.  

 Четврти и 
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.  

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

Пети месец 
спровођења 
пројекта 

 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 

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.  

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

Осми и 
девети 
месец 
спровођења 
пројекта 

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 

11 Подршка телу за праћење 
примене ЛАП-а за 
дефинисање области рада, 
сопственог пословника о 
раду и израду методологије 
за праћење спровођења 
ЛАП-а.   

 Десети 
месец 
спровођења 
пројекта 

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 

12 Подршка телу за праћење 
примене ЛАП-а у 
дефинисању других 
активности и области 
деловања тог тела (поред 
праћења примене ЛАП-а)  
 

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 
 

13 Промоција пројекта у 
јавности.   

Све време 
трајања 
пројекта 
(конференциј
а за штампу 
у дванаестом 
месецу 
спровођења 
пројекта, као 
и у оквиру 
прве посете 
Новом 
Пазару) 

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 
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  
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6. ИЗЈАВА НОСИОЦА ПРОЈЕКТА 

 

Ја, доле потписани, одговоран за пројекат Подршка изради Локалног антикорупцијског плана и 

формирања тела за праћење спровођење ЛАП у Граду Новом Пазару у име организације 

Транспарентност  - Србија – као носиоца пројекта потврђујем да су: 

 

а) информације изнете у предлогу пројекта тачне; 

б) да носилац пројекта (и његови партнери) испуњавају све услове из конкурсне документације 

да учествују у реализацији овог пројекта; 

в) да носилац пројекта и особе предвиђене за релизацију пројекта имају и професионалне 

компетенције и наведене квалификације. 

 

 

Име и презиме: Немања Ненадић 

Функција у 

организацији: 
Програмски директор  

Потпис и печат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум и место: 30.5.2018. год., Београд 
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7. ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОЈЕКТА 

 

Ја, доле потписани, у име       (уписати назив партнера), као партнер на 

пројекту         (уписати назив пројекта), потврђујем да 

сам: 

 

а) прочитао целокупан предлог пројекта и услове из Конкурса за доделу финансијских средстава 

организацијама цивилног друштва за реализовање програма у области борбе против корупције; 

б) да сам сагласан са садржајем предлога пројекта; 

в) да сам сагласан са садржајем партнерског споразума из тачке 5 формулара за подношење 

предлога пројекта који дефинише улогу партнерске организације у име које потписујем ову 

изјаву. 

 

 

Име и презиме:  

Функција у 

партнерској 

организацији: 

 

Потпис и печат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум и место:  

 


