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КОНКУРС ЗА ОДАБИР ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ: 

 

„МЛАДИ ИСТРАЖИВАЧ: АНГАЖОВАЊЕ МЛАДИХ У СРБИЈИ У БОРБИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ УЗ 

ПОМОЋ ИСТРАЖИВАЧКОГ НОВИНАРСТВА И ДРУШТВЕНИХ МЕДИЈА“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМУЛАР ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 
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 Напомена: уколико је потребно поља могу бити проширена. 

I Информације о подносиоцу предлога пројекта 

1.1 Подносилац пројекта: Удружење грађана Србија у покрету 

1.2 Адреса: Немањина 4 

1.3 Одговорно лице: Горан Мурић, председник удружења 

1.4 Правни статус: Удружење грађана 

1.5 Датум оснивања удружења: 04. јул 2009. године 

1.6 Матични број и ПИБ: матични број 17756559, ПИБ 106309911 

1.7 Контакт особа: Ана Бабовић 

1.8 Телефон: 011/3620-302 

1.9 Фаx: 011/2643-491 

1.10 Е-маил: ana.babovic@srbijaupokretu.org 

1.11 Интернет страница: http://www.srbijaupokretu.org/ 

II Капацитети за управљање и реализацију предлога пројекта 

2.1 Капацитети везани за формалне критеријуме: 

2.1.1 Кратак опис организационих и техничких капацитета организације (доставити доказ да подносилац 

предлога пројекта има једно радно ангажовано лице). 

Удружењем грађана Србија у покрету (даље: СуП) управља председник са Тимом за стратешко планирање које 
чини седам особа. Стратешки тим Србије у покрету бави се стратешким планирањем и управљањем удржењем, 

састаје се једном недељно и расправља о текућим питањима и стратешком развоју. Стратешким тимом председава 

актуелни председник а одлуке се доносе консензусом. 

Финансијама управља канцеларија СУП а надзор над управљањем финансијама врше Надзорни одбор и 

Стратешки тим. 

У складу са принципима рада СуП, сви финансијски извештаји објављени су на веб презентацији Србије у покрету 

http://srbijaupokretu.org/finansijskiizvestaji. 

Стратешки тим Србије у покрету чине: 

1. Горан Мурић, председник - Дипломирани инжењер телекомуникационог саобраћаја 

2. Ана Бабовић, Извршна директорка - Магистар европских студија и дипломирани политиколог за 

међународне послове 

3. Др Предраг Стојичић, директор за развој -магистар јавног здравља, Харвард Универзитет 

4. Маша Мишић, PR - Инжењер за менаџмент и односе са јавношћу 

5. Никола Илић, финансије - Дипломирани економиста 

6. Наташа Чорбић - Магистар европске политике и управљања  

7. Видан Данковић - Консултант за приступачност 

Канцеларија Србије у покрету, стара се о свакодневном пословању а чине је три особе док се остало особље 

ангажује по потреби у зависности од количине активности и пројеката: 

1. Ана Бабовић - Извршни директор 

2. Ивана Симић – Дипломирани економиста 

3. Гордана Ћосић - асистент директора - Дипломирани новинар и комуниколог 

Чланство – Србија у покрету располаже чланством које се дели у две категорије: Чланови са правом гласа: 30 

чланова и чланови без права гласа: 124 члана.  

СуП свој рад обавља у просторијама у Немаљиној улици бр. 4. Од техничких капацитета организација поседује 

четри рачунара, два штампача, пројектор, озвучење, интернет, телефон.  
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2.1.2 Кратак опис досадашње сарадње са барем једном организацијом цивилног друштва на територији 

Републике Србије (доставити доказ о успостављеној сарадњи, фотокопију уговора или изјаву о партнерству 

и сл.). 

СуП је организација која је у свом досадашњем раду обрађивала теме које су од ширег друштвеног интереса и 
успевала да око теме окупи организације цивилног друштва које деле исте вредности. На последњем пројекту који 

је спроводила, Какав је доктор?, СуП направила је партнерски однос са 22 организације цивилног друштва и то 

кроз стварање Коалиције ОЦД за борбу против корупције у здравству.  

Ипак, са неким од ових организација установљено је постојање дубље идеолошке и вредносне повезаности па је 

успостављена чвршћа и дугорочна сарадња. Такве организације су: БИРОДИ, АISEC, Правни скенер, Живот и 

Плави Круг. Са овим организацијама СуП је у свакодневном контакту, сарадња се обавља на различитим 

активностима и покренуто је неколико заједничких пројеката.  

 

2.2 Капацитети везани за критеријуме у вези са досадашњим радом организације цивилног друштва 

2.2.1 Опис антикорупцијског програма са списком пројеката и описом свих наведених пројеката (циљеви, 

резултати, активности и обавезно буџет пројекта). Навести линкове ка пројекту уколико их има. 

 

Србија у покрету до сада је успешно спровела три пројекта у области борбе против корупције у здравству. За 

спровођење пројеката у овој области Србија у покрету је добила, у складу са првим принципом рада организације, 
1000 потписа подршке грађана, који се могу видети на следећој веб адреси:   http://srbijaupokretu.org/index.php/tri-

principa-3/12-kampanje/12-ne-primam-mito-radim-za-platu .  

Први пројекат под називом “Не примам мито, радим за плату” спровођен је у периоду 11.02.2010. до 
11.08.2010. године, а финансијски је подржан од стране USAID и Института за одрживе заједнице (ИСЦ). Укупна 

вредност добијених средстава је 38.345 америчких долара. Пројекат је имао за циљ отварање дијалога између 

лекара и њихових пацијената, промовисање позитивних вредности лекарске професије, оснаживање грађана и 

грађанки да се боре против корупције у здравству и смањење корупције у свим сегментима нашег друштва. 

Пројекат се реализовао у центрима примарне здравствене заштите у Београду. 

Прва фаза пројекта односила се на суочавање са проблемом корупције у здравству скрећући пажњу јавности на 
позитивне примере у нашем најближем окружењу, међу лекарима београдских домова здравља, док је друга фаза 

подраумевала рад на терену кроз контакте са лекарима и грађанима.  

Активности: 

1. Подршка грађана лекарима да се прикључе пројекту - Активисти и активисткиње „Србије у покрету“ су пре 
почетка кампање сакупили 5.000 потписа подршке грађана лекарима који часно обављају свој посао, а 

спремни су да јавно иступе и укључе се у кампању „Не примам мито, радим за плату“. 

2. Добијање подршке надлежних институција и београдских општина - Добијена је писмена подршка 11 
београдских општина на којима се спроводила кампања и свих релевантних струковних удружења и 

организација: Министарства здравља Републике Србије, Лекарске коморе Србије, Српског лекарског 

друштва, Коморе здравствених установа Србије, Здравственог Савета Србије, Савеза удружења 

здравствених радника Републике Србије. 

3. Тренинг 150 волонтерки и волонтера - Имајући у виду да је један од три принципа „Србије у покрету” 
активно укључивање грађана, на овом пројекту активно је укључено 150 активиста и активисткиња 

распоређених у 22 тима. Сви заједно са својим тим лидерима прошли су обуку о друштвеном организовању 

базирану на методологији: The Hauser Centre for Non-profit Organizations 

(http://www.hks.harvard.edu/hauser/tour/). 

4. Конвенција тим лидера и активиста кампање - Конвенцији је присуствовало преко 200 људи, како активиста 

тако и симпатизера пројекта. Том приликом званично је отпочела кампања на терену.  

5. Разговор са лекарима у домовима здравља у Београду -  У оквиру ове активности која је трајала 8 недеља, 
активисти су посетили 15 од 16 београдских домова здравља. Остварен је контакт са укупно 889 лекара 

опште праксе, специјалиста и стоматолога. Сваки лекар је имао могућност да се директно укључи у кампању 

потписивањем Изјаве воље - Декларације о некорумпираности и прихватањем грађанског ордена (беџа) са 

натписом „Не примам мито, радим за плату”. 
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6. Иницијатива за усвајање Грађанске антикорупцијске повеље - Циљ ове активности је прикупљање 10.000 

потписа подршке грађана иницијативи за развој и имплементацију Грађанске антикорупцијске повеље која 

ће бити предата Секретеријату за здравство Града Београда. Активисти и активисткиње прикупили су преко 

10.000 потписа подршке грађана. 

Резултати:  

1. Од укупног броја контактираних лекара 889, њих 639 - 71,8% је потписало Изјаву воље, а 623 - 70% је узело 
грађански орден (беџ). Највећи одзив лекара у односу на број контактираних био је у Дому здравља Стари 

Град - 94,9%, а најмањи у Дому здравља Лазаревац - 36%. Списак лекара, запослених у домовима здравља, 

који су подржали пројекат „Не примам мито, радим за плату“, а који су пристали да се њихово име јавно 

истакне, доступан је на линку http://srbijaupokretu.org/index.php/tri-principa-3/13-tekstovi/44-spisak-lekara-ne-

primam-mito 

2. Иницијатива за усвајање Повеље, заједно са потписима 10.000 грађана предата је Секретаријату за здравство 

Београда и Кабинету градоначелника. 

3. Позив за учешће у изради прве Грађанске антикорупцијске повеље послат је свим релевантним струковним 

организацијама и државним институцијама. Због недостатка капацитета институције нису могле 

учествовати у поцесу израде. Текст Повеље написан је у сарадњи са Харврад школом јавног здравља из 

Америке и представља производ анализе и адаптације сличних докумената широм света. Приликом израде 

текста Повеље, одржане су четри фокус групе са лекарима и пацијентима у Србији на основу чијих 
коментара је текст додатно унапређен. Организoвана је јавна расправа у трајању од месец дана а потом је, 

24. октобра 2012. године, одржан Округли сто о нацрту прве Грађанске антикорупцијске повеље. Позиву на 

јавну расправу и округли сто одазвали су се, и допринели коначном тексту повеље представници 

Здравственог савета Србије, Српског лекарског друштва, Републичког фонда за здравствено осигурање, 

Агенције за борбу против корупције, Заштитника грађана и Удружења Родитељ. Повеља се тренутно налази 

у процесу разматрања у Министарству здравља. 

Други пројекат у овој области представља наставак пројекта „Не примам мито, радим за плату“ који је упешно 

реализован у Београду. Пројекат под називом „Не примам мито, радим за плату - Јачање капацитета 

организација цивилног друштва, институција и локалне самоуправе за борбу против корупције у 
здравству“ спроведен је уз финансијску подршку Делегације Европске Уније у Републици Србији са 112.608,95 

евра. Пројекат је реализован у 5 градова у Србији: Зрењанин, Зајечар, Ужице, Суботица и Врање у периоду јул 
2010- јул 2011. године. Пројекат је за циљ имао јачање капацитета организација цивилног друштва, здравствених 

институција и локалне самоуправе за борбу против корупције у здравственом сектору кроз пружање информација 

и тренинга у складу са моделима ЕУ и примерима добре праксе. Поред тога у наведеним градовима спроведена је 

кампања на терену, по узору на кампању спроведену у Бегораду . 

Активности пројекта: 

1. Одржане јавне презентације пројеката у пет градова у Србији;   

2. Тренинг за тренере намењен здравственим стручњацима заинтересованим за област примене 

антикорупцијских мера и политика.Тренинг одржан уз сарадњу са партнерима из Холандије; 

3. Тренинг о друштвеном организовању по методологији HARVARD Kennedy School водили су Sarah Kopse-

Scholberg из Швајцарске и Christopher Lawrence-Pietroni из Велике Британије намењен тим лидерима, 

волонтерима и локалним координаторима Србије у покрету; 

4. Едукација представника локалне самоуправе и здравствених институција у пет градова за формулацију и 

примену антикорупцијских мера у здравственом сектору; 

5. Јачање капацитета организација цивилног друштва у пет градова како би се подигла јавна свест и подстакло 

заговарање за усвајање, примену и мониторинг антикорпуцијских мера у здравственом сектору; 

6. Промовисање укључивања и учествовања грађана у мониторингу антикорупцијских мера у ових пет градова 

7. Јачање сарадње између различитих учесника (организација цивилног друштва и институција) како би се 

смањиле прилике за корупцију у здравственом сектору у ових пет градова; 

8. Кампања на терену.  
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 Резултати пројекта: 

1. Тим састављен од 7 здравствених стручњака обучених да пружају едукацију о борби против корупције за 

представнике локалне самоуправе и здравствених институција; 

2. Тим састављен 13 тим лидера и волонтера Србије у покрету обучених да едукују представнике организација 

цивилног друштва  о борби против корупције ; 

3. 63 обучена представника локалне самоуправе и здравствених институција за препознавање и примену 

антикорупцијских мера у складу са моделима ЕУ и добре праксе, у сваком од 5 градова; 

4. Обучени представници организација цивилног друштва да информишу и мобилишу грађане за мониторинг 

антикорупцијских мера;  

5. 18 представника Србије у покрету обучено за држање и фасилитацију тренинга за друштвно организовање; 

6. 62 активиста у кампањи обучено за друштвено организовање и спровело кампању у својим градовима;  

7. 5 једнодневних конференција за доносиоце одлука у пет градова у вези потребе за креирањем и усвајањем 

Локалног акционог плана за превенцију корупције у здравственом сектору; 

8. Кампања је успешно реализована у три града и резултати су: 

- Врање: 2700 потписа прикупљених за усвајање Грађанске антикорупцијске повеље. 55 лекара потписало 
Изјаву воље о некорумпираности и прихватило беџ "Не примам мито, радим за плату" 

- Ужице: 3050 потписа прикупљених за усвајање Грађанске антикорупцијске повеље. Контактирано 93од 

123 запослених  лекара, 83 лекара потписало Изјаву воље о некорумпираности, 51 лекар прихвато беџ  

- Зрењанин: 3195 потписа прикупљених за усвајање Грађанске антикорупцијске повеље. 48 лекара 

потписало Изјаву воље о некорумпираности и прихватило беџ "Не примам мито, радим за плату" 

Током реализације кампање остварен је контакт са више од 10.000 грађана Србије, док је око 9048 реаговало 
позитивно и подржало кампању својим потписом или прихватањем да носи беџ. Индиректни контакт, помоћу 

различитих медија (ТВ, радио, новине, веб странице, Facebook, итд) је направљен са много више грађана. 

Трећи пројекат у овој области под називом “Какав је доктор?” Србија у покрету покренула је у августу 2012. 

године. Пројекат је финансијски подржан од стране USAID и Института за одрживе заједнице (ИСЦ) у износу од 

44, 854.00 америчких долара, а уговор о донацији потписан је 8. августа 2012. године и траје 6 месеци. Основна 

идеја овог пројекта јесте смањење корупције у здравству кроз повећање транспарентности рада здравствених 
установа и лекара запослених у здравственим установама, индивидуализација одговорности за обављање 

професионалне делатности и давање права грађанима да искажу своје мишљење о услугама које плаћају.  

Активности: 

1. Обезбеђивање подршке и сарадње са кључним институцијама Републике Србије; 

2. Постављање сајта www.kakavjedoktor.org. Основна идеја пројекта било је стварање директног и слободног канала 
комуникације између лекара и њихових пацијената кроз успостављање веб сајта какав је доктор. Замисао 

пројекта је да сваки пацијент пријавом на сајту добије могућност да оцени однос лекар-пацијент. Као и да сваки 

лекар добије могућност да на сајту има свој профил, уређује га, гледа оцене свог рада, чита и одговара на 

коментаре својих пацијената. Посебна секција сајта посвећена је борби против корупције у здравству, на овој 

секцији грађани могу да се информишу о томе шта је корупција, који су њени најчешћи појавни облици у 

здравству, и који су механизми за борбу против ове појаве. Такође, на сајту постоји могућност пријаве случајева 

корупције надлежним органима Републике Србије, односно Јавном тужилаштву преко сајта Еуправа на који их 

води сајт какавједоктор.орг. Архитектура сајта је веома једноставна: претраживи списак свих лекара у Србији и 

сет од три питања у форми евалуације а којим се евалуира однос лекар-пацијент. На овај начин омогућава се 

грађанима да се њихов глас чује по питању транспарентности рада лекара и побољшања здравственог система у 

целини, и поједностављује се процедура за пријаву случајева корупције; 

3. Одржавање 9 тренинга о јавном говору „Гласно за здравство!“ у 7 градова у Србији; 

4. Избор и обука тим лидера кампање о друштвеном организовању; 

5. Мобилисање грађана и спровођење кампање на терену у циљу промовисања сајта, његовог коришћења и 

мотивисања грађана да се активно укључе у борбу против корупције;  

6. Кампања на терену; 

7. Кампања у медијима, на интернету и друштвеним мрежама. 

http://www.kakavjedoktor.org/


Резултати пројекта остварени до сада: 

1. Пројекат подржали: Републичко јавно тужилаштвао, Министарство унутрашњих послова, Агенција за борбу 

против корупције, Заштитник грађана, Здравствени савет Србије; 

2. Током септембра 2012. године одржано је 9 радионица "Гласно за здравство" у 7 градова у Србији, са 
укупно 170 учесника на којима су учесници научили како да говором мотивишу људе да им се прикључе у 

акцији.  

3. 45 полазника обука изабрано је за улогу тим лидера у кампањи а предуслов за то је било организовање 
“антикорупцијске кафе” (мали кућни састанак) на коме би окупили неколико људи и мотивисали их да 

постану део њиховог тима и придруже се кампањи.  

4. У кампањи је учествовало 284 активиста и активисткиња окупљених у 37 тимова 

5. Сајт је у рад пуштен 17. новембра 2012. године и за десет дана посетило га је више од 30 000 различитих 

корисника и дато је више од 12 650 евалуација рада лекара, док је просечна оцена лекара износила 4.06. 

6. Спроведено 25 уличних акција организованих од стране тим лидера и активиста кампање; 

7. Због промене мишљења службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности о 

легалности постојања списка лекара у циљу њихове евалуације на веб сајту, опција оцењивања на сајту је 

привремено затворена. Уз велику пажњу медија привучена је и велика пажња и подршка међу грађанима и 

оранизацијама цивилног друштва које су у контактима свих врста пружале подршку. Више од 300 грађана се 

пријавило да подржи активности и прикључи се кампањи стављајући своје ресурсе на располагање; 

8. 9. децембра, поводом Дана борбе против корупције одржана је улична акција “Сат ћутања због корупције” на 
којој је окупљено око 100 грађана који су раширили велики транспарент са натписом “Тихо, тише, корупције 

више” и позвали суграђане да говоре о корупцији и пријаве случајеве корупције надлежним органима; 

9. Снага креирана на овај начин искоришћена је за покретање петиције за измену Закона о заштити права 

пацијената (на предлог Повереника) како би се грађанима омогућило да јавно изнесу свој утисак и 

примљеној здравственој услузи, за пет дана петицију је потписало 2600 грађана;    

10. У периоду до враћања пуне функције сајта, отворена је могућност за оцењивање одељења у здравственим 

установама и остављање коментара о пруженој здравственој услузи. 

11. Преко 10 медијских наступа, преко 50 објава у медијима, преко 6000 Facebook фанова, преко 500 пратилаца 

на Твитеру.  

 

2.2.2 Линкови новинарских чланака у којима су чланови или запослени у организацији јавно указивали на 

проблем корупције (или копије новинарских чланака). 

 

Пројекат „Какав је доктор?“  

Видео у медијима:  

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125Dru%C5%A1tvo/1224202/O+doktorima%2C+samo+najbolje.html 

http://www.youtube.com/watch?v=_3IEJw8a8Q4  

http://www.youtube.com/watch?v=Dm_3fFqquh8  

Блог: 

http://zverko.rs/2012/12/srpskim-internetom-upravlja-lepi-brka-slucaj-kakavjedoktor/#.UL_I-kIxL2C 

Штампани и електронски медији:  

http://www.24sata.rs/vesti/aktuelno/vest/pokrenut-sajt-za-prijavu-korumpiranih-lekara/56265.phtml 

http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Protiv-korupcije-u-zdravstvu.sr.html 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/259614/Korumpirani-doktori-na-sajtu-kakavjedoktororg 

http://www.24sata.rs/vesti/beograd/vest/lekari-protiv-sajta-kakav-je-doktor/60640.phtml 

http://www.personalmag.rs/internet/kakavjedoktor-org-portal-gde-gradani-ocenjuju-rad-lekara-na-internetu/ 

http://www.economy.rs/zivot-i-stil/20678/zdravlje/Kakav-je-tvoj-doktor---poceo-sa-radom-www-kakavjedoktor-org.html 
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/poceo_sa_radom_sajt_kakav_je_doktor.39.html?news_id=251326 

http://www.vesti-online.com/Slobodno-Vreme/Nauka-i-tehnologija/270764/Poceo-sa-radom-sajt--Kakav-je-doktor 

http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/ugasen-deo-sajta-kakav-je-ko-doktor/5550 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1224202/O+doktorima%2C+samo+najbolje.html
http://www.youtube.com/watch?v=_3IEJw8a8Q4
http://www.youtube.com/watch?v=Dm_3fFqquh8
http://zverko.rs/2012/12/srpskim-internetom-upravlja-lepi-brka-slucaj-kakavjedoktor/#.UL_I-kIxL2C
http://www.24sata.rs/vesti/aktuelno/vest/pokrenut-sajt-za-prijavu-korumpiranih-lekara/56265.phtml
http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Protiv-korupcije-u-zdravstvu.sr.html
http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/259614/Korumpirani-doktori-na-sajtu-kakavjedoktororg
http://www.24sata.rs/vesti/beograd/vest/lekari-protiv-sajta-kakav-je-doktor/60640.phtml
http://www.personalmag.rs/internet/kakavjedoktor-org-portal-gde-gradani-ocenjuju-rad-lekara-na-internetu/
http://www.economy.rs/zivot-i-stil/20678/zdravlje/Kakav-je-tvoj-doktor---poceo-sa-radom-www-kakavjedoktor-org.html
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/poceo_sa_radom_sajt_kakav_je_doktor.39.html?news_id=251326
http://www.vesti-online.com/Slobodno-Vreme/Nauka-i-tehnologija/270764/Poceo-sa-radom-sajt--Kakav-je-doktor
http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/ugasen-deo-sajta-kakav-je-ko-doktor/5550


http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:408387-Ugasen-deo-sajta-quotKakav-je-ko-doktorquot 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Obustavljeno-ocenjivanje-lekara-preko-sajta.lt.html 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/zabranili_su_nam_da_ocenjujemo_lekare_.55.html?news_id=252039  

http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1086671 

http://www.naslovi.net/2012-12-25/beta/gradjani-mogu-da-daju-ocene-na-sajtu-kakav-je-doktor/4236519 

http://www.smedia.rs/vesti/vest/104233/Korupcija-Borba-protiv-korupcije-Protest-Sat-cutanja-zbog-korupcije-u-

zdravstvu.html 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=12&dd=09&nav_category=12&nav_id=667430 

http://www.srbijaupokretu.org/index.php/mediji-o-nama/65-dnevnik-rts-19-12-o-projektu-kakav-je-doktor 

http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Peticija-za-ocenjivanje-rada-lekara.sr.html 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/359666/Na-sajtu-Kakav-je-doktor-samo-ocenjivanje-odeljenja 

http://www.sumadijapress.co.rs/index.php/gradani-ocenjuju-zdravstvene-ustanove/ 

http://www.personalmag.rs/internet/ponovo-radi-sajt-kakav-je-doktor/ 

Видео материјали кампање: 

http://www.youtube.com/watch?v=mYys-B_mvCg  

http://www.youtube.com/watch?v=tlFSg6uUpvg  

http://www.youtube.com/watch?v=yBU8t40D2bs  

http://www.youtube.com/watch?v=lfBcec4WRg8  

 

Пројекат „Не примам мито радим за плату“ и Грађанска антикорупцијска повеља  

Видео: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7020tnIJsbY  

http://www.youtube.com/watch?v=amGWIqjmYOA  

http://www.youtube.com/watch?v=h7nPmrR0kJs  

Штампани и електронски медији : 

http://www.24sata.rs/vesti/beograd/vest/projekat-ne-primam-mito-radim-za-platu/60597.phtml 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/gradjanska_antikorupcijska_povelja_u_domovima_zdravlja.39.html?news_id=

249861  

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2010&mm=07&dd=18&nav_id=446300 
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/vranjski_lekari_u_projektu_protiv_korupcije.73.html?news_id=223408 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/subotica/evro-radionica:-necu-mito-hocu-platu_239230.html 

http://www.glas-javnosti.rs/clanak/beograd/glas-javnosti-15-11-2010/ne-primam-mito-radim-za-platu 

http://www.smedia.rs/vesti/vest/49475/Gradjanska-antikorupcijska-povelja-zdravstvo-lekari-mito-Ne-primam-mito-radim-

za-platu.html  

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:273978-Mito-brzi-od-plate 

 

2.2.3 Линк ка једној, а пожељно три аналитички обрађене теме у области борбр против корупције 

пласираних у јавности у последњих годину дана (или прилог, копију чланка и сл.) 

Октобра 2012. године написана је Прва Грађанска антикорупцијска повеља. Повеља има за циљ да грађанима на 

једноставан начин и разумљивим језиком прикаже која су њихова права и обавезе и који су механизми за борбу 

против корупције у здравству. Постављањем овог документа на видљивим местима, Домови здравља се обавезују 
да ће корисницима здравствених услуга омогућити благовремену информацију, механизме жалбе и обештећења, 

као и транспарентност и одговорност свог рада, са циљем креирања окружења које није подобно за корупцију. 

Повеља јасним језиком објашњава права и обавезе пацијената и, још значајније, садржи Антикорупцијску 
контролну листу која пацијентима омогућава да учествују у борби против корупције тако што ће контролисати 

листу од 10 основних процеса при којима се могу јавити коруптивне радње, на које сваки грађанин/пацијент може 

да обрати пажњу. Уколико грађани примете да се нека од наведених радњи дешава у њиховој здравственој 

установи, у Повељи могу наћи механизме које могу предузети како би спречили корупцију. Овај документ је први 

такве врсте у Србији и на Балкану, и резултат је кампање „Не примам мито, радим за плату“. Текст повеље 

написан је у сарадњи са Харврад школом јавног здравља из Америке. Текст Повеље можете пронаћи на следећем 

линку:  http://srbijaupokretu.org/index.php/medija-centar/47-odrzan-okrugli-sto-povodom-antikorupcijske-povelje-u-

domovima-zdravlja  

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:408387-Ugasen-deo-sajta-quotKakav-je-ko-doktorquot
http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Obustavljeno-ocenjivanje-lekara-preko-sajta.lt.html
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/zabranili_su_nam_da_ocenjujemo_lekare_.55.html?news_id=252039
http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1086671
http://www.naslovi.net/2012-12-25/beta/gradjani-mogu-da-daju-ocene-na-sajtu-kakav-je-doktor/4236519
http://www.smedia.rs/vesti/vest/104233/Korupcija-Borba-protiv-korupcije-Protest-Sat-cutanja-zbog-korupcije-u-zdravstvu.html
http://www.smedia.rs/vesti/vest/104233/Korupcija-Borba-protiv-korupcije-Protest-Sat-cutanja-zbog-korupcije-u-zdravstvu.html
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=12&dd=09&nav_category=12&nav_id=667430
http://www.srbijaupokretu.org/index.php/mediji-o-nama/65-dnevnik-rts-19-12-o-projektu-kakav-je-doktor
http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Peticija-za-ocenjivanje-rada-lekara.sr.html
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/359666/Na-sajtu-Kakav-je-doktor-samo-ocenjivanje-odeljenja
http://www.sumadijapress.co.rs/index.php/gradani-ocenjuju-zdravstvene-ustanove/
http://www.personalmag.rs/internet/ponovo-radi-sajt-kakav-je-doktor/
http://www.youtube.com/watch?v=mYys-B_mvCg
http://www.youtube.com/watch?v=tlFSg6uUpvg
http://www.youtube.com/watch?v=yBU8t40D2bs
http://www.youtube.com/watch?v=lfBcec4WRg8
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7020tnIJsbY
http://www.youtube.com/watch?v=amGWIqjmYOA
http://www.youtube.com/watch?v=h7nPmrR0kJs
http://www.24sata.rs/vesti/beograd/vest/projekat-ne-primam-mito-radim-za-platu/60597.phtml
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2010&mm=07&dd=18&nav_id=446300
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/vranjski_lekari_u_projektu_protiv_korupcije.73.html?news_id=223408
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/subotica/evro-radionica:-necu-mito-hocu-platu_239230.html
http://www.glas-javnosti.rs/clanak/beograd/glas-javnosti-15-11-2010/ne-primam-mito-radim-za-platu
http://www.smedia.rs/vesti/vest/49475/Gradjanska-antikorupcijska-povelja-zdravstvo-lekari-mito-Ne-primam-mito-radim-za-platu.html
http://www.smedia.rs/vesti/vest/49475/Gradjanska-antikorupcijska-povelja-zdravstvo-lekari-mito-Ne-primam-mito-radim-za-platu.html
http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:273978-Mito-brzi-od-plate
http://srbijaupokretu.org/index.php/medija-centar/47-odrzan-okrugli-sto-povodom-antikorupcijske-povelje-u-domovima-zdravlja
http://srbijaupokretu.org/index.php/medija-centar/47-odrzan-okrugli-sto-povodom-antikorupcijske-povelje-u-domovima-zdravlja


 

2.2.4. Наведите чланове пројектног тима и њихове улоге на пројекту (уз предлог пројекта доставити и 

њихове кратке биографије, док је за ментора потребно доставити и детаљну биографију). 

1. Менаџер пројекта и ментор: Ана Бабовић 

2. Стручни сарадник на пројекту: Др Предраг Стојичић 

3. Асистент на пројекту: Ивана Симић  

III Сажетак предлога пројекта (не више од 300 речи) 

3.1 Назив пројекта 

Млади новинари у акцији: „Гласно за здравство!“ 

3.2 Подносилац пројекта 

Удружење грађана Србија у покрету  

3.3 Циљеви 

Општи циљ пројекта је унапређење квалитета здравствене заштите кроз смањење корупције у здравству 

коришћењем истраживачког новинарства и интернета/социјалних мрежа за информисање грађана о теми 

корупције и за њихово мобилисање да пријаве корупцију и захтевају транспарентност рада здравствених 

радинка и установа. 

Специфични циљеви 

1. Смањење корупције коришћењем истраживачког новинарства у три специфичне области везане за 

здравство: 

- мито и неформална плаћања здравственим радницима 
- упућивање на приватну праксу као облик корупције 

- институционална корупција (трошење буџета здравствених установа, јавне набавке, набавка лекова) 

2. Повећање знања грађана о феномену корупције и повећање броја људи који пријављују корупцију online, 

дискутују на тему корупције у здравству и предлажу решења за специфицне проблеме у здравственим 

установама 

3. Повећање доступности информација о корупцији и повећање знања и вештина грађана за укључивање у 

борбу против корупције у здравству. 

3.4 Очекивани резултати 

1. Млади новинари обучени  да спроводе независно, професионално извештавање о проблему корупције у 

здравству уважавајући етичке принципе и специфицности ове области.  

2. Подршка у раду младим новинарима и промовисање њиховог рада путем веб сајта и социјалних мрежа. 
3. Промовисана и унапређена платформа www.kakavjedoktor.org. Омогућена адекватна анонимна пријава 

корупције у здравству путем сајта и СМС-а 

4. Израђен информациони пакет за грађане, здравствене раднике и новинаре са основним информацијама и 

специфичностима везаним за борбу против корупције у здравству 

3.5 Активности 

1. Формирање тима и упознавање младих истраживача новинара са организацијом и досадашњим 

активностима  

2. Обука о специфичностима корупције у здравству 

3. Унапређење веб сајта www.kakavjedoktor.org 

4. Промотивне активности пројекта ради прикупљања што више материјала путем портала 

www.kakavjedoktor.org 
5. Израда новинарских прича о случајевима корупције у здравству 

6. Промоција на друштвеним мрежама и у електронским и штампаним медијима 

3.6 Укупни пројектни трошкови и тражена средства 

24,800.00 америчких долара  

3.7 Трајање пројекта 

Фебруар – август 2013. године 

http://www.kakavjedoktor.org/
http://www.kakavjedoktor.org/
http://www.kakavjedoktor.org/


IV Опис предлога пројекта  

4.1 Идентификовање проблема и анализа контекста 

Здравствени систем Србије је доминантно финансиран од стране државе (90%) кроз постојање обавезног Фонда за 

Здравствено осигурање. Здравствене установе у Србији имају приближно 38 590 постеља, што је у просеку 525 

постеља на 100.000 становника и није значајно мање од европског просека. (570 постеља на 100.000 становника).У 

2008. години, укупан број запослених у здравству био је 114 317 и то 18.1% лекара, 34.9% медицинских сестара и 

техничара, 25.5% административног особља и 21.5% осталог особља. Према подацима Светске здравствене 

организације за 2009. годину у Србији је било 301.58 лекара на 100.000 становника, што је за 27 лекара (или око 

8%) мање од европског просека за исти период. (328.6 на 100.000 становника). 

Са друге стране главни здравствени проблем и основни узрочници болести, инвалидитета и преране смрти су 
незаразна обољење и то исхемијска болест срца, церебровасуларна обољења, рак плућа и униполарна депресија и 

дијабетес. У поредјењу са просеком ЕУ, стопа смртности је виша за 50% док је очекивано трајање живота ниже за 

5 година у Србији у односу на ЕУ просек. 

Имајући у виду ове податке, намеће се закључак да је једини разлог за раширеност корупције у здравству 
неадекватна плаћеност здравствених радника и лоша организованост система, јер се према подацима и 

оптерећености, а и резултатима који здравствени систем остварује Србија не разликује превише у односу на земље 

Европске уније. 

Реформа здравственог система почела је 2002. године и било је неколико покушаја да се унапреди положај и 
промовишу права пацијената. Према постојећим стратешким и законским документима, пацијент се налази у 

центру здравственог система. Међутим постоји велики број индикатора који указују на кршење права пацијената у 

свакодневној пракси. Према истраживању UNDP-а (Corruption Benchmarking Survey 2012) из 2012. грађани су мито 

најчешће давали докторима (61%), онда полицији (18%) и државним службеницима (9%). Лекари су чешће 

помињани у овом истраживању него у истраживању из Новембра 2011. што није случај са полицајцима и 

државним службеницима код којих је овај број у опадању. 

Поред значајне присутности мита и неформалних плаћања, велики број невладиних организација је указивао на 
постојање сумње на корупцију приликом спровођења јавних набавки у здравству, како у здравственим установама 

тако и на централном ниву Републичког Фонда за здравствено осигурање. У току 2011. године ухапшена је и 

директорка РФЗО у вези са малверзацијама око набавки вакцина против свињског грипа, мада до данас још увек 

није донесена пресуда. 

Са аспекта заштите права пацијената, инстутуције су 2005. године установиле институцију Заштитника права 

пацијента при свакој здравственој установи. Међутим, велики број невладиних организација указао је да овакво 
законско решење није добро, јер не постоји de facto независност Заштитника обзиром да се ради о запосленима у 

здравственој установи који директно одговарају директору здравствене установе. У најновијем извештају 

организације Правни скенер наводи се да је све мање пацијената који користе ову службу, пре свега због 

недостатка кредибилитета и независности. 

Овако висок ниво перцепције корупције, уз непостојање адекватних институција за заштиту права пацијената 
указују на потребу мобилизације грађана да се активно укључе у борбу против корупције и захтевају од надлежних 

органа унапређење положаја пацијената у Србији. 

Међународна организација U4 Anti-corruption Resource Center (www.u4.no), као и публикација UNDPa (Fighting 
Corruption in Health Care Sector – Methods, Tools and Practices) из 2011. године наводе да је јачање захтева грађана 

за добрим управљањем и борбом против корупције повећава шансе да се корупција сузбије. Као један од главних 

метода препоручено је омогућавање грађанима да имају “Глас” кад је корупција у питању. Истраживачко 

новинарство и могућности које пружа интернет представљају важан сегмент давања гласа грађанима. 

 

4.2 Циљеви пројекта 

 општи циљ 

Општи циљ пројекта је унапређење квалитета здравствене заштите кроз смањење корупције у здравству 
коришћењем истраживачког новинарства и интернета/социјалних мрежа за информисање грађана о теми 

корупције и за њихово мобилисање да пријаве корупцију и захтевају транспарентност рада здравствених 

радинка и установа. 

http://www.u4.no/


 специфични циљеви 

1. Смањење корупције коришћењем истраживачког новинарства у три специфичне области везане за 

здравство: 

- мито и неформална плаћања здравственим радницима 

- упућивање на приватну праксу као облик корупције 

- институционална корупција (трошење буџета здравствених установа, јавне набавке, набавка 

лекова) 

2. Повећање знања грађана о феномену корупције и повећање броја људи који пријављују корупцију 
online, дискутују на тему корупције у здравству и предлажу решења за специфицне проблеме у 

здравственим установама 

3. Повећање доступности информација о корупцији и повећање знања и вештина грађана за укључивање у 

борбу против корупције у здравству. 

4.3 Очекивани резултати и мерљиви индикатори успеха 

Очекивани резултати: 

1. Млади новинари обучени  да спроводе независно, професионално извештавање о проблему корупције у 

здравству уважавајући етичке принципе и специфицности ове области; 

2. Подршка у раду младим новинарима и промовисање њиховог рада путем веб сајта и социјалних мрежа; 

3. Промовисана и унапређена платформа www.kakavjedoktor.org. Омогућена адекватна анонимна пријава 

корупције у здравству путем сајта и СМС-а; 

4. Израђен информациони пакет за грађане, здравствене раднике и новинаре са основним информацијама и 

специфичностима везаним за борбу против корупције у здравству; 

Индикатори успеха: 

- Објављене минимум 3 новинарске приче о специфичним темама везаним за корупцију у здравству; 

- 100 грађанских пријава корупције у здравству путем сајта www.kakavjedoktor.org или СМС сервиса; 

- Минимум 20.000 посета платформи  www.kakavjedoktor.org; 

- Минимум 200 преузимања материјала од стране грађана, здравствених радника или новинар; 

- Минимум 10 објава у штампаним и електронским медијима о активностима пројекта. 

4.4 Циљна група и корисници  

Грађани - корисници здравствених услуга у Србији који својим ангажовањем треба да допринесу његовром 

побољшању кроз конструктивну критику односно пријављивање случајева коруцпије и других нерегуларности. 

Иако није препоручљиво да се циљном групом обухватају широке категорије, када је реч о корупцији и 

транспарентности, нарочито у здравству, немогуће је смањити обим ове циљне групе односно сматрамо 

неопходним да се досегне најшира могућа популација. Разлог томе лежи управо у чињеници да свака 
особа/грађанин/пацијент може имати значајну улогу  у борби против корупције и то на начин да својим понашањем 

даје пример антикоруптивне праксе и да се лично бори за искорењивање ове појаве непристајањем на коруптивне 

радње.   

Медији - свакако представљају једну од најзначајнијих циљних група јер њихово бављење овом темом и 

информисање грађана о реалном стању ствари доприноси подизању свести грађана о овом великом проблему и 

побуђује жељу за борбом за решење проблема. 

4.5 Методологија рада 

 Организација и метод рада са кандидатима (од организације се очекује да кандидатима обезбеди 

полазиште за истраживачке приче. Ово полазиште би требало да буде у форми иновативног начина 

прикупљања информација о могућим случајевима корупције – које би одабрани кандидати даље 

истраживали). 

Основна методологија коју ћемо користити у прикупљању информација за израду новинарских прича на 
тему корупције у здравству биће коришћење портала www.kakavjedoktor.org и права на доступност 

информација од јавног значаја у вези буџетског финансирања здравствених установа. Поред тога 

http://www.kakavjedoktor.org/
http://www.kakavjedoktor.org/
http://www.kakavjedoktor.org/
http://www.kakavjedoktor.org/
http://www.kakavjedoktor.org/


планирамо да кроз мрежу међународних контаката остварену учешћем наших представника на 15ој 

Међународној Конференцији посвећеној борби против корупције (ИАЦЦ) повежемо младе новинаре 

истраживаче са њиховим колегама у другим земљама, ради размене знања и преношења искустава. 

 Активности на пројекту 

1. Формирање тима и упознавање младих новинара са организацијом и досадашњим активностима 

У току овог периода Србија у покрету ће формирати пројектни тим (запослени, администратор wеб 

странице итд.) и организовати упознавање младих новинара са досадшњим активностима организације 
везаним за корупцију у здравству. Такође, планирамо да организујемо тренининг из основа друштвеног 

организовања који ће омогућити младим новинарима да се детаљно упознају са методологијом коју смо 

користити за мобилисање грађана у протеклом периоду и унапредити њихове лидерске вештине. 

Иако није планирано да новинари истраживачи непосредно учествују у акцијама друштвеног 
организовања, обуком о методологији друштвеног организовања оспособићемо их да разумеју на који 

начин се најефикасније мобилишу грађани, као и шта је потребно за покретање већег броја људи на акцију. 

На тај начин они ће бити у могућности да те принципе примене приликом писања њихових истраживачких 

прича и учине да приче буду противокавније и конкретније. 

Ови тренинзи представљају адаптацију материјала развијених на Харвард Кеннеди школи Јавне управе, а у 
сарадњи проф. Маршал Ганцом једним од најеминентинијих стручњака у овој области. 

(http://www.hks.harvard.edu/about/faculty-staff-directory/marshall-ganz).  

Такође ћемо у овом периоду организовати разговор младих новинара са Срђом Поповићем из организације 
КАНВАС, како би разговарали о неопходности заштите новинара у ситуацијама високог ризика и њиховог 

искуства у раду са организацијама цивилног друштва у земљама високог ризика. 

2. Обука о специфичностима корупције у здравству 

Током другог месеца трајања пројекта планирана је обука младих новинара истраживача о 
специфичностима корупције у здравству.  Један од главних резултата пројекта “Не примам мито, радим за 

плату” подржаног од стране Европске комисије у Србији, развијена је методологија тренинга локалних 

самоуправа, невладиних организација и институција на тему корупције у здравству. Методологију смо 

развили у сарадњи са партнерима из организације Healthy Progress  

(http://www.healthyprogress.nl/index2.html)  iz Holandije i  Global Advice Network iz Švedske 

(http://www.globaladvicenet.com), а базирано на добрим искуствима из других земаља. 

Тренинг се састоји из следећих једнодневних сегмената: 

- Основни елементи Здравственог система у Србији 

- Корупција у здравственом сектору 

- Лекари и корупција – приказ случаја проф. др Еуген Славик (на основу судске документације) 

- Начини сузбијања корупције у здравству (методологија и пракса других држава) 

- Истраживачко новинарство и корупција у здравству 

Поред младих новинара истраживача идеја је да семинаре похађају и нови чланови и волонтери Србије у 

покрету које занима тема корупције у здравству. 

Транинге у овој фази пројекта ће спроводити ментор и један стучњак из области јавног здравља и 

корупције у здравсту.  

3. Унапређење сајта www.kakavjedoktor.org  

Током имплементације пројекта Какав је доктор у сарадњи са Институтом за одрживе заједнице (ISC) 
развијена је платформа која омогућава грађанима да укажу на случајеве корупције Србији у покрету и буду 

усмерени директно на електронску пријаву корупције Републичког Јавног Тужилаштва. 

http://www.kakavjedoktor.org/korupcija  

Планирано је да се током пројекта већ постојећа платформа за пријаву корупције у здравственом сектору 

прошири са следећим сегментима: 

- убацивање описа случаја корупције и детаља који ће омогућити да новинари истраживачи добију 

више полазних података 

- могућност пријављивања корупције путем СМС сервиса, како би се платформа учинила што 

доступнијом и практичнијом за коришћење од стране грађана 

- унапређење информативног дела сајта са свим неопходним информацијама 

http://www.globaladvicenet.com/
http://www.kakavjedoktor.org/
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4. Промотивне активности пројекта ради прикупљања што више материјала путем портала 

www.kakavjedoktor.org    

Планирано је да се након унапређења платформ крене са што интензивнијом промоцијом платформе са 

циљем да се прикупи што више материјала за израду новинарских прича. Током овог периода млади 

новинари истраживачи имаће прилику да учествују у обавештавању медија и промотивним акцијама како 

би стекли искуство и основе комуникације са медијима. 

Спровешћемо следеће активности: 

- мини кампању “Пријави корупцију – Гласно за здравство!” користећи друштвене мреже, сопштење за јавност 

и што већи број гостовања у електронским медијима како би се грађани позвали да пријаве корупцију; 

- Организоване акције дељења промотивног материјала испред домова здравља и болница на територији 

града Београда. Планирано је минимум 5 акција у којима ће учествовати активисти Србије у покрету. 

5. Израда новинарских прича о случајевима корупције у здравству 

Након што буде прикупљено што више података планирано је да ментор интензивно ради на подршци 

новинарима истраживачима током спровођења специфичног истраживања. 

Младим новинарима истраживачима биће доступни сви подаци са портала www.kakavjedoktor.org, као и 

контакти људи који су се на сајту регистровали и пријавили случајеве корупције. Ово ће омогућити 

новинарима да сагледају свеобухватнију ситуацију у одређеној области. 

Новинари истраживачи биће подржани на следећи начин: 

1) Коришћењем методологије истраживачког новинарства развијене од стране UNESCO-а као основе за 
рад новинара истраживача. Методологија под називом “Story based Inquiry – A manual for investigative 

journalist”  развијена је са циљем да омогући новинарима широм света адекватан приступ 

истраживачком новинарству http://www.unesco.org/new/en/communication-and-

information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/story-based-inquiry-a-

manual-for-investigative-journalists/  

2) Повезивањем са организцијама из мреже Global Youth Anti-corruption Network (http://voices-against-

corruption.ning.com/page/about-gyac), чији је Србија у покрету члан, а који спроводе сличне активности 

ради размене искустава 

3) Јасном структуром рада – свакодневни састанцима и радним временом. Редовним дискусијама о 

прикупљеним подацима и мониторингом плана рада. На крају сваке недеље ментор, запослени у 

канцеларији и новинари истраживачи вршиће евалуацију постигнутих резултата и планирати 

активности за следећу недељу. 

Србија у покрету ће пружити сву неопходну административну подршку у добијању података и захтевима 

према званичним институцијама, као и заштиту новинара истраживача уколико пројекат то буде захтевао. 

Главни циљ ове фазе пројекта је израда три истраживачке приче везане за корупцију у здравству и то на 

следеће теме: 

- мито и неформална плаћања здравственим радницима; 

- упућивање на приватну праксу као облик корупције; 

- институционална корупција (трошење буџета здравствених установа, јавне набавке, набавка лекова). 

Како бисмо изабрали што актуелније и интересантније теме сви новинари истраживачи ће прво написати 
по три кратка текста (на све три теме) које ћемо објавити на блогу у оквиру сајта www.kakavjedoktor.org. 

Велика посећеност сајта преко 200 посета дневно, омогућиће да пратимо који од кратких текстова изазива 

највише интересовања и пажње грађана. Такође текстови ће позивати грађане да уколико имају доданте 

инфомације могу да се јаве новинарима истраживачима. 

Три текста (из сваке области по један) који буду привукли највише пажње новинари истраживачи ће 
развити у детаљну новинарску причу коју ћемо на крају пројекта објавити на БЛОГУ 

www.kakavjedoktor.org и представити електронским и штампаним медијима. 

6. Промоција на социјалним мрежама и у електронским и штампаним медијима 

Као последња активност пројекта биће организована кампања промоције новинарских прича путем 
друштвених медија и завршна конференција за штампу на којој ће бити представљени сви резултати 

пројекта. Млади новинари и њихове приче ће бити представљене на завршној конференцији на којој ће 

бити упућен и позив медијима да преузму приче са блога www.kakavjedoktor.org и објаве их као подршку 

пројекту. 

http://www.kakavjedoktor.org/
http://www.kakavjedoktor.org/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/story-based-inquiry-a-manual-for-investigative-journalists/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/story-based-inquiry-a-manual-for-investigative-journalists/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/story-based-inquiry-a-manual-for-investigative-journalists/
http://www.kakavjedoktor.org/
http://www.kakavjedoktor.org/
http://www.kakavjedoktor.org/


 Управљање пројектом  

Управљање пројектом вршиће Извршни директор канцеларије Србије у покрету. Надгледање спровођења пројекта у 

програмском и финансијском смислу вршиће Стратешки тим на челу са председником организације и Надзорни одбор. 

На самом почетку пројекта биће састављен пројектни тим који ће чинити ментор младих истраживача новинара, 
стручни сарадник за област јавног здравља, асистент и млади истраживачи новинари. На првом састанку биће 

установљена правила рада и организације посла која ће подразумевати установљени термин за састанке целог 

пројектног тима, расподелу одговорности и надлежности, начине комуникације, правила рада у тиму, норме рада у 

тиму и детаљан план активности на спровођењу пројекта. Састанци тима одржаваће се минимум једном недељно а 

по потреби и чешће. На почетку сваког месеца биће прављен пресек стања свих спроведених активности и план 

рада за испуњење преосталих активности пројекта.  

Србија у покрету ће на располагање ставити све своје интелектуалне и техничке ресурсе. Поред тога, Србија у 

покрету располаже мрежом сарадника са којима ће млади истраживачи новинари моћи да обављају консултације 

на одређену тему а складу са потребама њиховог истраживачког рада. Мрежу сарадника, између осталих, чине:  

- Саша Гајин, професор Правног факултета Унион експерт за област права о доступности информација од јавног 

значаја;  

- Срђа Поповић, Canvas, НГО за мобилизације грађана и ненасилне акције;  

- Марина Мијатовић, Правни скенер, НГО за заштиту права пацијената.   

- Драган Делић, проф Др, председник здравственог савета Србије;  

- Олгица Милорадовић, Заменик републилког јавног тужиоца;  
- Златко Пантелић, Министарство унутрашњих послова, Служба криминалистичке полиције 

 

 Административна подршка пројекту 

Спровођењем активности пројекта на административном нивоу бавиће се асистент канцеларије Србије у покрету 
који ће истовремено обављати и улогу веб администратора. Та особа ће се бавити административним пословањем 

и пружањем подршке младим истраживачима новинарима како у административном смислу, тако и у смислу 

истраживања и претраживања информација које могу бити значајне за њихов рад а нарочито у вези са сајтом какав 

је доктор. 

На унапређењу рада веб сајта у циљу увођења опције описивања случајева корупције и пријаве корупције 

коришћењем смс сервиса биће ангажована фирма за израду веб презентација и развој веб сајтова.   

Уз особље запослено на пројекту постоји могућност добијања волонтерске подршке за спровођење додатних 

активности од стране тим лидеара и заинтересованих активиста из претходник пројеката које је СуП спроводио.  

4.6 Трајање пројекта и план активности  

Активности/месец Месец 1 Месец 2 Месец 3 Месец 4 Месец 5 Месец 6 

1. Формирање тима и упознавање младих 

истраживача новинара са организацијом 

и досадашњим активностима 

X      

2. Обука о специфичностима корупције у 

здравству 

X X     

3. Унапређење веб сајта 

www.kakavjedoktor.org  

X X     

4. Промотивне активности пројекта ради 
прикупљања што више материјала 

путем портала www.kakavjedoktor.org 

 X X    

5. Израда новинарских прича о 

случајевима корупције у здравству 

  X X X  

6. Промоција на друштвеним мрежама и у 

електронским и штампаним медијима 

    X X 

 

http://www.kakavjedoktor.org/
http://www.kakavjedoktor.org/


4.7 Транспарентност и видљивост пројекта 

Србија у покрету свој рад заснива на поштовању три принципа од којих је један принцип транспарентности, а који 

подразумева објављивање информација о свим пројектима које удружење спроводи са тачним називом донатора 

који пројекат финансијски подржава и тачним износом средстава који је додељен за спровођење пројекта. Србија у 

покрету извештаје о финансијском пословању сачињава и објављује на кварталном нивоу и они се могу видети на 

сајту удружења http://srbijaupokretu.org/index.php/tri-principa-3#transparentnost. Имајући све горе наведено у виду, 

пројекат ће се споводити на исти начин и у складу са принципом транспарентности како у погледу финансирања 

тако и у погледу особа ангажованих на пројекту, циљева пројекта и остварених резултата.  

Када је реч о видљивости пројекта до сада су све активности и пројекти СуП имали велику видљивост и изазивали 
велику пажњу како грађана тако и медија. У том смислу убеђени смо да ће овај пројекат наставити у истом смеру и 

успети да заинтереисује велики број грађана, организација цивилног друштва и медија. Томе ће додатно допринети 

објављивање прича новинара истраживача и резултата њихових истраживања. 

4.8 Одрживост пројекта 

Овај пројекат Србије у покрету представља само прву у низу активности које ће организација спроводити 
користећи податке које прикупљамо путем портала www.kakavjedoktor.org. Овај портал представља основу за  рад 

грађанских одбора “Гласно за здравство” у 7 градова у Србији чије ће капацитете Србија у покрету развијати у 

наредном периоду. Планирано је да се кроз континуирано ангажовање грађана и младих новинара истраживача 

заинтересованих за ову област борбе против корупције отварају важне теме како на националном нивоу тако и на 

локалном нивоу пружања здравствених услуга. 

Циљ нам је да користећи методологију и искуства које ћемо стећи спровођењем активности овог пројекта, 
проширимо могућност и подржимо младе новинаре истраживаче (обукама и логистичком подршком) у свих 7 

градова у којима Србија у покрету има грађанске одборе “Гласно за здравство”.  

Такође се надамо да ће новинари истраживачи укључени у овај пројекат наставити да пишу и развијају чланке на 
блогу сајта www.kakavjedoktor.org који ће им омогућити да користе већ изграђене капацитете (број посета, 

промоција на друштвеним мрежама) за потребе истраживачког и независног новинарства. 

Финансијска и административна подршка за постојање сајта www.kakavjedoktor.org биће обезбеђена из средстава 

организације. 

4.9 Мониторинг и евалуација 

 

Мониторинг спровођења активности пројекта 

Редован мониторинг спровођења активности пројекта вршиће Стратешки Тим Србије у покрету и председник 

организације. Једном месечно на редовном састанку Стратешког Тима биће презентован извештај о спровођењу 
пројекта. Стратешки тим ће обезбедити да се активности пројекта спроводе у складу са пројектним предлогом и 

реаговаће у случају да постоје значајна одступања у односу на предложене активности. 

Евалуација рада младих новинара истраживача 

Ова евалуација биће спроведена кроз неколико активности 

- Тест знања и ставова о корупцији у здраству и мобизацији грађана на почетку и на крају пројекта. Овим тестом 

ћемо моћи да пратимо ефекте спровођења активности пројекта; 

- Редовни недељни састанци са ментором. Мониторинг рада новинара истраживача у складу са постављеним 

недељним циљевима вршиће ментор; 

- Месечни евалутивни састанак са свим новинарим истраживачима уз могућност давања конкретних предлога за 

унапређење рада ментора, администрације и рада истраживача; 

- Двомесечни формулар који попуњава ментор у вези испуњавања обавеза и задатака новинара истраживача, као 

и унапређењу знања, карактерискама  и вештина; 

- Финални извештаји о спроведеним активностима од стране ментора и од стране новинар истраживача. За 
финални извештај користићемо модел који се користи за евалуацију стажиста на Харвард Универзитету. 

Независно попуњавање формулара од стране ментора и новинара истраживача омогући ће да се уоче разлике 

(уколико постоје) у перцепцији извршавања пројектних задатака. 

http://srbijaupokretu.org/index.php/tri-principa-3#transparentnost
http://www.kakavjedoktor.org/
http://www.kakavjedoktor.org/
http://www.kakavjedoktor.org/


Евалуација рада ментора 

Стратешки тим врши евалуацију кроз извештаје на редовном састанку. Такође, новинари истраживачи ће имати 

прилику да једном месечно попуне анонимни формулар који ће се слати Стратешком тиму о подршци која им је 

пружена и начинима да се подршка од стране ментора унапреди. 

Сви ови документи биће доступни на редовној основи и Агенцији за борбу против корупције и UNDP.  
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